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 یرگید قراقح و جیاتن .هدش صخش» ۱۵ شورو هارد ید ودح ۱! هک

 . تساهدی درگ فولکم

 تعاهچ قالع مدع لوا هچرد رد هک میئوگب تسا لصاحیب
 (!دداد هوجو مه یا هدنناوخ تعامج ًاعقا و ایآ ) تسا هدنناوخ
 قج مه دی اش .دشاب هتشادرها واخ و قرب ودقن رد یاوس هک یاهلجیب

 عطق اب اد نگنر ثالجم ماسقاو عاوئ | هک یتقو . دشاب نادیا اب

 زیاوچ اب یآا8ب اسم ةفاضاب , گن ردنچ یکع اههد و ء یرزب یاه
 عو زا یبل اطم اب یکچوک ًكلجمب هک نرادآ یلبلد , دننیبیم , موهوم

 . ۲ دنروآ یوررگبد
 زا ,اچ«ههو هخیمه هک تساجنبا یروخل د طقف ! دشاب نینچ

 هکنیا دارد دبنشیها وخن هک یسالبج هچ ء یخرچب هک فرطره

 یروطتبا یاههب رغن اب هک فیحو دندهنامهب و نالف یلءق تاعوبطم

 - رتالل - امنیس « تایبدا ؛ لثم یصاصتخا یاههنیمزرد یرواعت ۲ و
 ..خلاو . میدادن ... و

 وامل اطماب هک مینک شرع دیاب نامدوخب عچار ء لاحرهب
 همانهام راشنن اراک رد لماک لوجنب تسد یدوزب ههام دنچ نیا ی رجت
 .مينهدوخناگدنن اوخ دب اقع رااظتن | رد نانچهههتبلاو ؛ دز مبها وخ

 تسخا : هدش هتخادرپ یساس/ بلطع دنچب هرامش نیا رد
 ژا زین و ینیلقراک زا یلوصا ثحب كي رود ملیف شب امن تبسانمب
 یاه ناتساد » خداب دد یثحب «رایدو ؛ تسا هدمآ لبعب ملیق نیا

 ناربا تاعوبطم ردراب نیل وا یارب هک تفآ زا یاهن ون و هروصم

 ..رگید نوگ ان وگ بلاطم و اد ثحب فوالعب ,. دسریم پاچب

 هزامش رطاخب اردوخ زی رع ناراکهه تسد ؛هکنیا رگیدو

 نا رثکچوسک ناو « ميداشفيم ه اعیمص یلعف خرامش و هتشذگ یاه
 , ميهدماجت | مبل اونبههک تسی راک



 ! رسهناسفا كد رم
 هامرد«ینزیدتلاو» کس ربخ 8

 لب اف ومهمربخ تسیابیم ًاتدعاق هتشذگ

 ناوشمب طقف ار وا رثا ,دشابنیرک ذ

 شریخ ان اک هچب ویحطس یاهیدمک ءدنذاس

 زینادوایلبق یاهملیف رکایلو .میسانش»
 هچنآ تقونآ , میذک هفاضا هومجم نیاب
 ًاملسم هک تسایهودنا دوشیم اهدیأع هک

 هکلب . تسین این زید* کگ رمنآ تلع

 یگدنز هتبلا )یگدنزهک تسایربسم ود
 زا ارواهگر مک یاهظحل ات ( یدوویل اه
 لبمحتیو دوجورب؛ دزامآهر لاگنچنآ
 . هدومن

 كي ناونعبار دوخراک « ینزید »

 یاینداب و . درک عورش «تسینوت راک»
 اد یئابیز «رعش«یزتناف دوخ یاهنوت راک

 هناک ووک یایئد كي هداس قطنماب هارمع

 قلمت امندنیاب طقف هک یفطاع صولخاب و

 ینوت راک یایند.تشاد یناژرا امب , داد

 زا ًاملس هک دندوب تاناویح یایندوا
 زا اریز هنرتگاپ ورتموصعم اهناسنا

۴ 



 لقاال ایو ) اهنآدننام , لقع تبحوم
 یایند .دنتسین دشهرهب (اهنآ هزادن اهب

 . دندوب ۱هیئابیز و اهگنرو اهل آهدیا
 و دیقیبیدازآ . دندوب اهیدازآ یایند

 یدامرصانعوناکمو نامزلاکنچزا طرش
 .دناهدشسویحم نآ نادنزرد هک

 . دوبیداژآ نینجلابندب «ینزید»
 اریذ ,دزریجنز شیاپوتسدب طیحم یلو
 ار فرصیئابیز هک دوبنیا یمومع هدیقع

 اهرتک رزب و دننیبب لاسدرخلافطا طقفدی اب
 دنتسن ادیمدوخنأشنودا ریم اییزنیا ندید

 هتفر هتفر « ینژید » تمواقم مغریلع
 دراک هرخال اب ات دشیه یتتكنت وارب هصررع

 تفرگ اردوخ میمصت .دیسر شناوختسا هب
 یاجب درد ضوع اردوخ یگدنز تهجو

 دوخ دوربشیپ بآ تهج فالخرد هکنیا
 هقیلس هکنیایاجب. درپسبآ نایرجپ ار
 لایندب دوخدن اشکبدوخ لابندب ار یمومع

 !دیدرگ «قفوم» و ..دشنآ وریمومعهقیلس
 وزج «ینزید»شیاهنوتاک نامز زا

 یطاخباروآ «یزتناف *) .دوب ناورشیپ
 تای تروصب رخاوا نیا یلو (. میدوآیب
 یاهنوت راکیتح.دوب هدمآ رد هدومخكقلد

 یاهن وت راک زا یلیخ زاهک یدوجواب شریخا
 مسین وت راک رب ارب ردیل ودنتسهرتهب وایمیدق
 یماخو یودب راثآ یزورماهتخپو جین شب
 یقرت هلفاقزا «ینزید» .دنوشیم بوصم

 یبلطیدازآ یهدنن اع.دوب هدن امپقع یلکب

 تبقاع دوب قلطیدازآ یوجتسجرد هک

 نیرتكانتشحورد قفاوتو هحل اصمهب شراک
 ذا سپ هکیئاجات .دیماجنا دوخ تروص
 هکتیا زا اهیلیغ وا هک رمربغ راشدنا
 لقاال ایو ) وا یاهملیف ندیدزا یگید
 تحاربیسقن دن |هدشفاعم (تاشب اههن ومن
 . دندیشک

 هتشذگ ءامرد «ین نیدتل اون مربخ

 اهل استقیقحرد وایلو .دششخپ ناهجرد
 ریغملیفنل وا هکیماکنه . تساهدرم لبق
 ار دوخ« رادناج » حالطصاهب و توت راک

 گ تک . تخاس



 یفواصت

 یکی ناتسهل یاسئیس هام نیا رد

 .دادتسدزا ار دوخ لباق یاهروتک | زا

 ۳/۹ یکساوپیس-وی ینکیب ز

 وا زا دیاب یلوقب هک نزن هاتلفاعت
 ؛ درک داپ «ناتسهل نیدزمیج * ناونعپ
 باور یرعسنا یخ دتج نورد سیب
 ار دوخ ؛ یناستسهل گک رزب نادرک راک

 . داد ناشن

 یپ . دشدلوتم ۱٩۹۲۷ لاسدد یو

 ًةشیپ رنهوهدننک هیهت ؛تالیصحت ٌةمتاخ زا

 یو.دروآیود امنیسهب دعب و دوب رتاثت
 وت»ملیف یویرانس نتشون رد زین رابکی
 دارتشم یراکمع « دید معاوخ ادرسق ار

 ..تسا :هتشاد

 كي : زادنترابع وا ءدمع یاهملیف

 و رتسکاض - هتفهزور نیمتشه -لسن

 - هنابش نرت - تعاجش بیلص - ساملا
 مهاوخادیف ار وت - هانگیب نارگ وداج

 -(دوزییآ كي) یگلاس۲ رد قشع- دید
 نتشاد تساوف توکس - كسورع

 فداصت رد یگلاسلهچ نس رد یو

 .. دش هتشک لیبموتا

 یشک قوخ

 دایز مان دیاش « یوللوئار :
 دوخ راک هک وا لاحرهب , دشابن یئانشآ

 زاصوصخب و - درک زاغآ ملیف ٌةیهت اب ار
 تیژپربتک شابوا «دیرفآ ارنز ادخو»
 تسو رخاوا نیا تنگ مان دیاد ودراب

 ..دوب هدززیندوخ یاهملیف ینادرگ راکب
 مالس وتب ۰ ایفام » شیلیف نیلوا

 و « نیتناتسشک یدا» تک ش اب «منکیم

 و یدعپ ملیف و دوب « یلنیترام ازلا »
 یرمگتنوم» تک شاب:سوساج» ؛شریخآ
 . «لیرماشام» و «تفیلک

 ود یمولعمان تلعب « یوللوئار »
 -دوخهب تسد هسنارف بونجرد شیپ ُهتفه

 «سوساچ» ملیف بیت رتنیاب و ۰ دزیشک
 ار دوخ تادرگ راک و هشیپ ته لاحب ۷

 .. تسا هداد ین اد رق

 مدفه رهم

 رد ۰۸/۵: ملیف شیامنزا لبق

 قاورد هک امنیسنیا نیدم «یکرسک امنیس
 دزن «تسا هدز تسد یرچآیب تمحزهب
 هک -نیگنس یاهمایف نایحاصزا یاهدع

 رد ۷ ,تفر - تساهدنام ناشتسد یور

 عوننیاشیامنب مادقا هدنیآ یاهتیسانم

 میخاربا دزن هلمج ژا و « دیامنب اهملیف
 رامکشیا»رثا «متفه رهم»ملیف هک :داتسلگ
 هکیروطب یتحو -دداد اد « نام رب

 یسراف سیون ریذ نآ یارب « میاهدینش
 .تسا هتشاذگ



 : دوب یقثه ناتسل؟ یاقآباوج اما
 اب هک تسا بجمت بایسا ًاعقاو , نیا و
 ؛ امنیس اشیا یاههقالع راهظا مامت

 .. دناهدرک در ار داهنشیپ نیا ارچ

 رد ق «وذ یامنیس»

 هاشناد

 هدوبن لماک هلجم نیا هک نآ اب
 ( مياهتشادن یئاعدا نینچزگ ره زینامو)

 رتتیدزن و كيدزن یارب امشالن كلذعم

 «بولطم» زرم هب « ون یامدیس » ندرک
 روج امودوهشم هلجمنیا ناک دنناوخدزن

 یث اههمان هتکن نیا دیلاتو .. تسا هدوب

 . میاهتشاد هک تسا

 زا هکار یسایس ندرک حرطم دصق

 یرما اما ؛ میرادن تسا هدش هلجمنیا

 لباقداد خرام یارب هتشذگ هامرد هک ار
 ار هلجم . ميناديم( قمعن لدافو) یکذ

 مرتحع نایوجشناد هبو میدرب هاگشن ادب
 رظنف رص .میدرک هضرع تایبدا هدکشناد

 دعاسو تبثم ًامومع هک اهلمعلاسکعزا
 تسیرارق زا فل اخمتارظن زا یضهب دوب

 یکذ ( هدیفعراهظا نودب ) الیذ هک
 نا

 : یسداف تایبدا یوجشن اد کای

 و دنرادرب هک تسا مدآ مهزیئول یرج»
 ٩ ؟دننک ی اسرقملق شاهراب رد

 نیا »: ارتکد هدودیوجشن اد ثاب

 « . دروخیمن رتکد كيدردب هلجم
 : یسیلگنا ناسبژ یوجدن اد كي

 هلجم زا همجرت شامت هلجم نیا »

 هتساوخ یگا نم, تسا « لاتن انیعنک »

 یلصا نابز هبار هلجم نامه مورپه مشاب

 . 4 مناوخیم

 هلجمنیا» ؛ وجشن ادمن اخرتخدكب

 . «دروخیم اع«رجیانیت» دردپ
 : یسداف تاسیبدا یوجشن اد ثاب

 . دوشیمن طوب رم نم هتشر هب امنیس »

 تیحص امنیس زا یسراقتایبدارد الوصا

 ۰۶ دوشیمق
 امنیس ۰ : (1) هعشد یوجثن اد اب

 4 ؟ فرح دش مه

 نا مد وخ زی زع ناقدنناوخ زا ۰

 چیه « تارلتن » نیا هرابرد : میسرپیم
 ٩ دیتد دی رادن یقرح

 تک یا هک

 ك



 .. . یراکسمه

 و گنهرف ترازو هک میدینش 8
 یاهملیف زا یلاویتسف دراد دصق نه
 دهد بیت رتدوخ ناوج نانادرگ راک هاتوک

 ءدن امروجهم راثآ زا یضءب هک یتصررفنیا
 «تیثع» ملیف هلمج زا اناوج ناژاسملیف

 هدهاشم ار «روپیدمارهب» نامتسودرئا

 یزاسملیف تیلاعف العف « روپیر »
 هلجم یوضترم یلع یراکمهاپ و درادن
 . دنک یمرشتنه ار «رنهوملیف» یئامنیس

۰ ۰۵ ۲ 
 ! ینعور هجنپ

 « ینغورهجنپ : ملیف تمسق ۴
 ناونعب ( تسا یتاغیلبت ملیف كي ) هک

 ناوج زاسملیف كيزا هجوت لباق یرثا
 نوناک رد (داجاق يقوراف دمحا) یناریا

۸ 

 رد.دمآ رد شیامن هب القتسم نارریا ملیف

 یسک رگا هک دی ًایمشیپ لاوئسنیا اجنیا
 یدج عولط ٌةقباساب) یقوراف یاقآ زا ریغ
 ار ملیفنیا ( ابیژ یاهرنهاب یراکمه و
 ار نآ هناربا ملیف نوناک دوب هتخاس

 شیامث لاحرهب ؟تسنادیمشیامن ٌةتسياش
 دنکیمتب اثار هتکن ود شیب امک ملیفنیا

 همان ی نییعت رد ایوک هنافساتم سا

 ریث اتیب یزاب قیفر نوناک یشیامن یاه

 یاقآ میار ةدیقع فالخرب -۲
 یبیصن « یعیط خوش » زا یقوراف دمحا

 . تسا هدوب رصتخمرایسپ
 هچون نادرگ راک یاقآ نم رد

 ,یتاغیلبت ملیفكيزا روظنمهک دنیامفیم
 لم) واندادمرهن و , تسا یرتشبلج

 ۱! نغود اب ار كرتخد ندب هک یاهنحص

 (ادنناشوپیم



 هدراو همان

 !.. امخیش تاما رک زا
 یشاهراکءاشب طقف یسراف یامنیستاضافا هک تسافیح 8

 هاش هات هک تسا نیا .دوشب د ودحم دشخ ر تیم اغأمنیس هدرپ رب هک

 دوسشیم مسلکتمراصف یتاملک هبو دزیخیمرب یئوگنخسو یربمایپ
 !دشاب هدرک هب رضار یچاشامت هویشود هیات

 زوسلد تایرشن هک تسا متشهاپ متفهوداتشهودصیس هعفدنیا
 هعارتب نيملطم زاو دننک یمحرطم حارتقا یسرافیامنیس هداب رد

 تاجت عوضومهکشافص وای ...دنهاوخیم رظن «یسرافیامنیستاجن »

 یامتیسعقاورد و) تسینهذات مادکچیع ۱هتحبنیاو یسرافیامنیس

 هچن ] لالخ ردژاب (تساهئفای اردوخ تاجنهار هک تساهتدم یسراف

 نیازا.ميروعيمرب یاهزمشوخ یاهفرحهب ميونشیمهرقف نیانومارریپ
 یسراف یامنیسمظعا دیفه شید انالومو انخیش تاضافا تسا هلمج
 ۱ ها اشنا هللاهمحر

 یقرتو « دشر» هرابرد یاهعدقم زادعب یفاررگ وت امنیسردپ

 نیابشراک «تعنص»نیاهکنیازا دن |هدرک یتقوشوخراهظا یسرافملیف
 یدراومرد هک لآ « یقرث» و «دشر» نیادهاشو .هدیشک اعالابالاب

 عقاولایف .۱ هدوبیجراخ یاهملیف زارتشیب یسراف یاهملیفشورف
 دشرهن اش شورفرگا , لاجافآ .«!هناردپ » جاتنتسا دنیوگیمنیاد

 !دوبماگنس امنیس خیراتملیف نیرثت رزب دوب



۱۰ 

 تسد هندرک ءاتوت هبتساطوب رم ناشیا تاضافا ءرقفنیمود

 ..دن وشیمیسراقیامنیسو ناشدوختمحز ثعابهک ءزج نارادهی اهرس

 هدئب طقف ۰ ینعیهیضق نطاب اما ,دسریم رظنب ریخ ار هاظ ناشیاتین

 نجات جرم هک ریل میان لیف لاو یگیدرف :هنودیگو
 هد یجاگ وت و هذرک هبملق تسه كلمنیا « یفارغوت املبس» تعنصرد

 یسناهوت نویلیم هد درعو ناویدقاثیم و نامدوخ ناخكمايس و
 راک عورش« فایغوت امنیس تمنص یمارگ ردپ رک ا لاحرهب .دن اهدن ایچ
 ۵ ۵ ای.هیک رتیاههاگشناد داصتفا یارتک داب یکلاسیسزا یزاسملیف

 یئاتتعش هاجنپكيام دننادرم تیحالص رایعمار شیوخملیف سر

 .مینک یفیعه ناشتمدخ ميناوتیم العادرف لوآتسد حلاص

 دب رتشیبكمک یاب ماوذخا زاینهب ,ردپ تاضافاموس ءرقفرد
 ی اهنیسماوقاریاسوردپ ,ميروخيهرب فا رغوت املنیس «یقرت هو «دشر»

 نیچ هچ رتشیبلوپ هک مینادیمن ,دناهداد ارتیحالص ناحتماالبق ام

 ردپ را ؛ یتشیب ةوذ ؟رتشیب دوم#.درک دهاوخ هفاضا ناشی اهملیفب

 1:۵۵ یاجیدبال ؟درک یمهچ تشادیم رایتخارد یرتشیب «لیاسو»

 یرارفسورعزا شیپیلیخار پوکسامنیسو تخاسیم ملیف ات ۵
 «راسش«یراهب هتیراوریظن شیوخک اه«راکهاش» هیقب و درک یمفشک

 ؛ یمقانادند ؛ شورف ریش رگنوسفا ؛قشعدزد :رداسم ؛ قشعیتسم

 اههدنخواهگشا,مرادتتسود ,اییزنمیرحآ :حورماقتنا , یلمخمهالک

 تنیزهب نیئاد گان ابدذد:سیراپردمارب|.(دوشن هایتشا نالف مایفاب)



 شیوخ یالویع یاتتفآ هکابیاو تساد ایم کگنف وكندو كانر

 !هاهارامنیس» روآباجعا هقیرطب اد «درک نیسح» و«نالسراریما*
 هچ رههک دوشن تامک فارغو: امنیسهب هک تساغیرد ادج ,ه ۰ تخاسیم

 كمک نیازا.دچیببمهرد اد یجراخ یاهروشک یاهنیسطاس رتدوز

 یاهتشذگ رسرتدوزهچ رهاتدربب هناردپصاخمهس دی اب ردپ صوصخب
 مایفهسب درک نیسحو نالسراکكبس ار امفورمم یاهناسفاو یخیرات

 . دنادرگ رب
 هتشاذگ تبحصرخآ یاربار شیوخراصق تاملک لاخكتردپ

 ناهگ انهدرک شیوختاضاف ابوذجمرلعاک ار هدنناوخهک ماکنع نآ ردو
 و هشیپثهو تسیرانسدوبمک یسدافیامنیس یگیدلکشم ؛دیوگیم

 یاهناردپ عضاوت هچاب هک دین امرفیم هظحالم ) تسا رادییملیف

 4 تعنص هنیاعیرس «دشر» زا هک (۱؟دنک یمن یک ذار «نادیگ راک»

 « !تردق » و رابتعا جواب یسرافملیف ینامز ..دنک یمیریگ ولج

 ( یئولیک روطبدبال )یفاکدحپ هدشدای لماوع هک دیسر دهاوخ دوخ
 داف یعع ام تقوتآ .دریگ ارق_یترافلیف ناگدنزان رادخارف
 زا (..بسچب ار نیذچاق )ی زرا دمآ رد یرادقم هن ایل اسدوب میهاوخ

 .. ( ناجردپ ,تکشیپ یراوسپسا )میشاب هتشاد مایفرودص تباب
 شورفودی رخیل ولیک اتیلب اقورنهو دادمتسأ اجک رد هک مینادیمن ام
 یهب انتعمرادقمات میدرک یمتیادهاجن اب ارردپمیتسن ادیمرگ |.دننک یم

 زینلکشمنیارب هدوهن یرادیرخ فارغوت امنیس یارب الکنیا را

 ما رتحا می دقت اب !دنیآ قیاف



 « تاب هبعم و قالخا

 ملیفیب ابزرا راک رد
 :اهرتهدقن هنیمژرد هاگیب هاگ هژورما هک یلئاسهزایکی

 «یقالخا شزرا » هب تسا طوبررم دوشیم حرطم ءامنیس هلمجنمو

 ای «یتیبرت شزرا» زج یزیچ دننکیم روصت یعورگ هک ؛ینهراثآ
 نیبهک تسا ناسآ ردقچ ,لاحنیا ابو .تسین داف[ نیا «یونعم شزرا»
 تایوتعمهدوش هداد یساسا یزیمت «یقالخ|هنیمژ» و «یوذعم هنیمز»

 ؛ ضوءرد ؛ تایقالخا .دوشيم هدیئاز ینورد تسیزورکفت نطب زا
 یگدنز یارب مزال مظن ظفح ناشفدح هک تسا یتیئاوق هدن زاس
 . تسا یعامتچا

 دناوتبهعماج كيیلومعم درفرع هک تسذیا تایوئعمزاروظنم

 یقدهح مطسرد تای ومم هکیل احرد .دسرد ینورد یکتفکش یعون هب

 .دریگیهرارق (یعامتجا مظن الیم) هلسو مطسرد قالخا ,درادرارف

 ورپث ٌةعومجم لکشب هکلب دبتسمو قلطم تروصب هت) دیاب قالخا
 یوئعه دشر یارب اد هار (یریذپ فاطعنا و ملاس هلکشتم یاه

 هفتک اب وز
 ارگ نورد رکفت» تاب هن «تسا رکشتم كلی هر طغل 8 دنم رده

 زا وهدش هداد قوس شدوخ ینورد یادخ یوسب طقف هک یشیشک لثم

 تعیبطشی امن واکجنک هک ارگ نورب یثهیحوراب هکلب ,تسا یریایئد

 لئثان دوخ یونعم هارب دنمرنه , شیاه هدیرف آهارذا .تساهمدآ و

 هکنانچمه , یقیسومو یشاقن ,نامور ؛ملیف :یرثهشارهرد دوشیم
 ردمیتسهینیعم عبط لمعلاسکع دهاشام ؛رکید یتاسنا لمعرهرد

 و یئایفارفج طیارشب هجوتاب ,دوشیم هضرعواب هک یگدنز ریارب
 .دراد رارق نآ رد هک یخیدات

 طابت دا یگنوگچ زا اماب ملیف كي , باتک كي ءولب ات كي
 دیاش «دنمرثه .دنیوگیه نخس دنکیم هطاحا اروا هچنآ و دنمرثه
 یوحتبدنیبیم ایتدزاهک ار یرظنم هکنآ زج ,دنادبشدوخ هکنآیم
 لمأتیب ميناوتیمام .درک دناوتیمن یرکید راک دنک همجرت كيلويمس
 دناور دروم رد یجی اتنهب «كيلويمس یاههمجرت نیأریبعت قیرطزا

 یعامتجا درومرد زا و ,شینورد یگدنّر درومرد ؛دنمرنه یسانش



 . میسرب ؛یلک موعفمبیگ دن ز درومردو ؛تسن | زا یرصنعوا هک
 هنیئآ رد هک ء رثه : تسا یکی ایند نامتخاس هک روطنامه

 .دراد راک ورس اههنیمز همه اب ,دنکیم سکعنم ار تدحو نیا دوخ

 رد « دنابامثیم ار ایئد نیا زا دودحمو نیعم هبنج كي هکیتقو و
 (دقتنهای) یگاشامت هکیروطب .دنکیم میسرت ار نآ عومجم تقیقح
 نوچیملیفرد ءالثمو هدوررتارفرثآ «دصاقم»زا هک تسا قحم ًافلطم
 كي یفارشا تاحاضتفا راکشآ شرازگ کارو رد ««نیریش یگدنز»
 هچرگا یتح ؛ دنک فشک هدنیآ هرابرد یربمایپ یعو «نیعم طیحم

 .دوش یشنیب نینچرکنم شدوخ دنمیلع
 دوجوم كي لوحتب هیبش یزیچ ملاع لوحت نون اق التمرگا

 ؛ دییمیه و دعدیم لصاح , دقکشیم دوشم دارزب هک دشاب.» هدنز

 ؛ دزاسیم مدآ كياي تخرد كي العم یءراب رد کرثا یتقو دنمرده

 . دنکیه نایب (یلک یایند) ایند هرابرد یمهم یاهزیچ راک نیااب
 یئیب شیپ مه ار زیئ اپ رایچالاپ «دهدیم ناشن اد تاتسیأت امب یک ا

 و یریپینعه لاح نیعرد هعهاج كيرد اهورین تفکش .تسا هدرک

 روهظزج یزیچمه كرم اما . هدرک یقتسم دوخردار اهنآ یتآ فعض

 .تسین دیدج یلسن رد پابش
 مدرم هب مدرم كي زا ینایاپیب یاهلیدبت ورییغت « اتعیبط

 «رگید دنمرتهبدنمینع كيزا ,رگید نارودبنارود كيزا ,یکید

 هدهاشم یکید رثا هب شا كي زا دنمرنه كي راثآ رد نینچمهب و
 ء دوشیم

 كي فلتخم یاه ویتکپسرب تاربیغت نیا هک تفگ ناوتیم
 ؛اهمدآ هک ریز ,دنتسه ینیعم قیاقح لمکم یاههبنج ؛نيعم هرظنم
 دیاب , دناهدش هتخاس یدحاو یعون و یسنج پیت ساسا رب همه هک

 مسچ نایم دوجو موهفم : دنشاب یک تشم لئاسم یوگساپ یگمه
 تامقوتو یدرف تاجایتحا ,نگر مو یگدنز ,نامسآ و نيمز ,ناجو
 تاوتیم یشتسری نیاهب هک یخساپ رعاب قیبطت ددو ؟تسیچ «یعامتجا
 :رگید ترابمی ؟دوش هدیزگ رب دیابیلمع هوحت هچ ,داد

 جمع - لمعو رکفت ءای یقالخاو ,یونعمتخانش لئاسم

 زا بانتجا یتحو « تسیف یزیرگ اهوج و سرپ نیازا ار یناسنا

 ؛ دننکیم «رثه یارب رنه» نعفادم هکنانچمه , لئاسم نیا حرط

 ..تساهنآ ینمض لح یعون دوخ هبونب

 دروآهر نییعتوءایپریبعت راکرد رگا یگرزب هایتشا هچاما
 مسیداذگب وا رثآ راکشآ و یرهاظ یوتحمرب ار دیک أت + دنهر نه

 یرنهنابزلیتسا نیا هکیل احرد , مینک هجوت راک لیتسا هب هک نآیب
 . دنکیمنیعم ادرثا موهفعو ینعم هک تسا

 اب یشاقن یبالقنا ناجیه هک میناديم همه « لاثم تاونعب

 و هاگ آدرف رد ؛ تسیلایسوس تسیلائر *» یامنیسای یژاس همسجم
 تسدب دوخ هدش ناعذا فدهاب داضتم یجیاتن هراومع نیب نشور
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 اهنآ یعنصت میظع دامباو هتفشآ و نوزحم مرف هک اریز , دنروآیم
 ژورمآ هک تسایقاک , دنهديم یوتف ناشن اگ دن زاس تیمیمص مدعرب

 هدهاشم هراب ود ار «ناوج طنفاحم» اب « فیاپاچ » نوچ یئاهملیف

 هشيمهیارب دنناوتیمن ینورب ًافلطم تالاح هک ميوشنهطمات مینک
 خفنریذ زا ماجنارس اهنآندوب هتفشآ اي ندوبیهتو ۰ دنهد بیرف
 . دوشیم راکشآ ناشی رحاظ

 یگنوکچ هک دننکیم شومارفرایسب ًابلاغیعامتجا نیحلصم

 :تاشی امنعاونآ صوصخب و .دنیبیم هچن آ طسوتم ناسا یریذپ ریثات
 وحئب هک یراکفا . دی ًایمرظنبلوا هلهورد هک تسنآ زا یتضماغ یلیخ
 نیبمو فرعمدوشیم هدن اجنگ شرثارد نم نه طسوت هاگآو یدارا

 نیاریث اتتحت طقفوگ اشامت «بیت یتنیمهب و ؛تسین و تاساسحالماک
 . دریگ یمنرارق راکشآ راکفا

 یارب یقشع یاهناتساد و تالاقم كيتن امور یاهیزاب مرن

 تدشب یقالخا بئاوج همه حوضوب اهنآرد هک , اههسردمرتخد

 « مزیلاتنامیتناس » یعون ابلاغ نارتخد نیارد , دنوشیم تاعارم
 سکعرب-یعقا وقشع هبلیم هن و ؛ دن دوآیم دوجوب ان طخو ملاسات
 :دریگیم هدیدانارفالخا ًاقلطم هک , نامگ رب دامگنیازا ملیف نالف
 و لیتسا شتمالس و ورین هک دن ابامنیم یئهرهچ یعیبط یک هنز زا

 لئونوبسیئول نوچ ینانادرگ راک . دنکیم ینارون اررثا دوپورات
 ام زورما یایئد هک دنسریم هجیتننیا هب الومعم ناشیاهملیف رد هک
 ناشن اشخردویوق «یسانشابیز»:قیرطزا .تسادیما و مظن نادقف راچد

 یاهشزرا هبمارتحاو من موهفم هصخشبدوخ هک دنهدیهنأشن تغالب اب

 . دناهدرک ظفحالماک ار یناسنا

 داجیارد یرثهنیعم لیتسا هک ار یریثأت یلکروطب دیاب ژاب
 ؛دادرارق هجوت دروم دراد كيژولوکیسپ میظع طیحمكي عابشا و
 طتفهت ؛ اهینوگ رگ دو تارییغت داجیا ثعاب نآ یئرمان ارهاظریثأت

 نامیاهسایل : ام یدام یگدنذ بوچراهچرد یتح هکلب تاینهذرد

 . دوشیم « میداد راکورس اهنآ اب هرمزور هک یئایشا و نامیاهقاطا
 رصاعم «یسانشابیز» تنوشخ , الثم : هک میوشیم هجوم بین رتنیاب
 تنوشخلامجرت اهنتهن ؛ هریغو امنیس :صقر ؛یقیسوم « یرامهمرد

 ۲ دزاسیمزین دک وم ارت آهکلب  تسا یزورما عامتجا رد دوهشم

 ًانمض هک .قیمع تنوشخ نیآ هک تفگ ناوتیمایآ ؛لاح نیعرد اسآ

 دارفآ تیرشثک | یارب , هدناشوپ هدرپدد یدحات نردمیکدنز هافر

 و دنهدیمرد نت تنوشخ نیا هب . هن ؟ دشابراکشآ یزیچ تعامج
 . دنشاب شهجوتم هک نآ نودب « دن ریذپیم ارنآ

 شحطس نیرتینورپ طقف هسک تسا یسونایقا هدنز دوجوم
 دمهفب ار دوجوم نیا دهاوخیم هکنآ اما . تسا شسوسحم ام یارب

 ریفتم یاهجوم یاشامتب طقف دیابت دراذگبب ریث اتشیریذپ لکشردو



 افتکا دنعدیم رییفت اد یرهاظ یاهتهج نیا هکیئاداب داجیا و
 تالدابت و تاطابترا زاشیب یلیخ , تعامجو دنمینه نیب . دنک
 . دراد دوجو هاگآ ان طابترا , هاگآ

 زا یخرب هک یاسآز یمت یمنصت هصخشم دش هتفگ هچن آ زا

 ارچ . ددرگیمراکشآ دنوشیملئ اف لکشو یوتحم نیب رثع نیرسقم
 دروم ازجع یوحنب ار كيژول وئهدیا یوئحم كيهدشتميقرهب دیاب
 لکشنیا ؛ درک هجوت نآ «لکشد هب ًادعب طقفو , دادرارق یبایزرا

 و تسویو تشوگ . مایپ نیا هرهچ  تسا مایپ مامتزا یزج
 ..تسنآ گر

 نیتشن زیایثک سای. زلونسروا ای ؛ریارد رودوئن مایفاپ
 رتشیپ ۰ تسینمهم ناشدوخ مغرب ایلیمب ۰ ینوینوتنآ و لجنالکییمای
 كمکب ۰ دننک نایب یزیچاهوگتفگ ای ۱هگیتنا قیرطزا هکنآ زا
 ًاماب ناشمتی رهصالاخو ژاتن ومتایس «ری وصت كيتتسا ۰ یمارد انامتخاس

 ِ , دنیوگیم نخس
 یرصانعو.هاگ آدصاقم نبهک دوبدهاوخ هدوهیب؛ تقیقحرد

 یوج:جرد« دنتسحدنمرنه ینالقعریغ هفشاکماب ترطفهب طوبم هک

 نوچ یناغاقن ایآ , هداس لاثم كي ناونعب . میشاب یزرمطخ ككي
 هکن آ زارتشیب ناشیبهذم یاهولب انهک دنتسن ادیم اورک الدوسنی ور

 یاهگن اب «ناشناخرچو بروم طوطخاب دنشابیحیسم تارتعتنیم
 ینورد قیمع ءالخ و یحودیگ ربت « ناشیئهوهقو یرتسک اخو هایس
 ؟دنناسربمار اهنا عامتجا

 یهاک .دادهئارا ناوتیم رایسب یکینیاذا شضماغ یئ اهل اثم
 الثم. دنکیمضوع الماکار شاكء یلک مووفم لیتسا هک عفایم قافتا

 طسوتب یساشوخالماک نایاپ كاکچیهدرفل آ یاهملیفزا یرایسب رد
 یگند .دنوریم رتارفمایف صخشم یئوگناتساد ریسمزآهک یرصانع
 درمونز «یبرغ لامشزا لامش» نایاپرد . دریکیم دوخب موشوهربت
 اما ۰ دنسریم یکیدکیپ داکدب نانمشدرپ یزوریپ زاسپ ملیف لوا
 در یملسهامب ار اهن ]هک یراطقهک دهدیمناشن ملیفهنحص نیرخآ

 .دوشیم هریت وكنت یلئوت دداو

 و نیماضع لیلحتو هیزجت قیرطزا ,یرنه شاكي هملاطم
 یگدنزراب رد :دوشیم رجنه دنهرثه تخانشهب , كيمتير تالیکشت
 مشچ شیوس هک نامسآ و , درادهشیر نآ رد هک نیمز ٌهراب رد ینعه

 هنتسین ادجمه زا شسرپود ؟ دیوگیم روطجو ؛دیوگیمهچ ,هتخود
 رکفت را هرابر» هک تسام هفیظو .دریگیمرب .د ارودرهخساپ كيو
 نوردرکفت نیاردو ۰ میزاس یکیاد یزفمراک ویبلق دصاقم « مینک

 هدشرجنم : تداهشنیاب « یثا نیاب هک ار یثینطاب هارو میوررثا
 ۰ مینک یطزاب

 اهتیدودحم ای تمظع,یتشز ی ی اییز:لماک ویمیمصرکفتنیا
 كي ردهک ارناطیشرخست ابو ادخدنخبل ۰ دیلیهباشای قیمع صولخ
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 فشکی ارام یکفتنیآ .دزاسیم راکشآ اهنب دژ راد دوجو کرش رثآ

 . دوشیم نومنحر یگدنز زا یدیدج یاههرهچو اهقفا
 لوحت ام , رگ امتیس كياي شاقنكي فلتخم راثآ ٌةسياقماب

 راکنیا ابو « مينکيم ادیوه یگدنز زا شایقلئ زرطردار دنمرنه
 یتسبنیهدهاشماب ,هکنآ کم «ميراديمربماگ واتفرثیپءاد رد دوخ

 . شلاوحا رد هعلاطم نیا تناعتساب زاب ,هدش شراچد دنمرعهک

 یشهعلاطماب , نارودكی « تلم كي .میبایب تفردیاب هک ار یهار

 شساسحاو رکفت زرط «دب ایم لمعب شیرنه ویبدا تالوصحمرد هک
 . تنگ تر هاه رایت درز

 لوا زارطراثآ ءرابرد طقفدش هتفگ هچن آ هک تشاکتا دیابن

 رادقمیب ملیف نالسف زایتح ناوتیم ثحب نیارد .دنکیم قدص رنه
 رایسب یاهمتیر دهاش نآ رد هک دروآ لاثم یسدافیادص ورسرپو
 رصانع وتاساسحا تالاحنب یدیدش یاهداضت وین ورد تفرشیپ دنک

 هک تسا هناگچبو هداس یتمیبطنبم ینشورپ هک میتسه كيتسيليتسا
 تیثاویحما اعودنایم یعاهثجاو یسانشناوریاهیسیاولد همه نآ رد

 . دننادرگ سس تیناحور و

 یاهیگنت یفن و یثاهنت نيماضم , بشءریت یاهروک د یلاوت
 اهتروصرودب نیگنآهسوسوهک نیبرودمرن تاک رح ,یقالخاو ینامسج
 تنوشخابه؟ یمشیریامرا یاهیژادرپروئ یاداد ریواصت , دخرچیم

 یرایسب وناسرت وهتسه [یاهوکتفگ , دن دادن یسن اجت مارد یرهااظ

 -رب وراییک رامن ادریاردر ودوگتلراک ی اهملیف رددوهشم نکید یصانع
 دولآ مشخ تالیلحت . ینورد دیدش تاسسجت نیبم یوسنارف نوسرب
 نارگ امنیس نیا یفارشادورغ ٌهسوسو و هدزاو یاهیمحربب :یحور
 . هدنتسه گر زب

 یوسناسف اییسودای یئایل اتیا ,یلم یاهامنیس ةعومجمزا
 رتآرق زاب .دشل ان یلم یاهیسانشتاورتخانشهب ناوتیم:یئاکییمآ ای

 ۰ یبرشرثهو امنیس عومجم رد الثم ؛ یعمجهتسد هصخشمنیا زا
 نا رب ةدننکسش کتنمفک ميياييم یکیتسلیخماو هنارعاف نماضم
 جرموچرع نطب زاات دریمیمهدوسرف یندمت نآ رد هک دنتسه یقیمع

 . دوش هد اهن انب یدیدج ندمت ,شیوشتو

 یواکناورهب تهابشیب دیاش هک « نکشت ساارب لیلحت هویش

 تاذ یتح ,امیصخش براجت بیک رت و جازتما هب ,دشابن یزورمآ
 . دوشیم جتنم :نآرگید تراجت اب ؛ام یوئعم

۴ ۳ 

 : دریگیم همشچرس شه تاذ زا هک , دش هتفگ هچنآ ربانب

 درط . دشاب هایس هچراپکی یهاظب رگا یتح «یرثه تداهش چیه
 . تسیث یندرک

 زگ ره هکن آ .تخانش ناوتیمن خزود نتخانش نودب ار ادخ

 نک ره هک دنکیم نیاهب موکحم ار دوخ دنکفایمن مشچ یکیراترب



 كلفب رس هوک راکنا ؛ هاگترپ دوجو راکنا . دی ایت رد اد رون شزرا

 دوخ « یهلا یدمک » رد یعاش هتناد هک تسن ام نیا دعا هدیفک

 رعق ات یسخزود رثأآود رد ار وا شیناحور یامنهار هدن اب امن یم

 بش و اصرس بطق نسیاب یتقو ات , دهدی لوزن یفیسوا رقم
 ینامسآ دیشروخ یئانشور شاهلقرب هکد روآ رد یهوک زارس ,دیسر
 . دشخر دیع

 نامگ رب رامگنیا یدئوسرک امذیس «كلراموس» توچیملیفرد

 نیاو , دن راتفرک توهش دنب رد هک دنکیم نایب ار یئاهمدآ یرجام
 یوسب اجن] زا ات دناشکیم یدیمون خزود یمق هب ار نانآ توهش
 .دنوش نومنهر ,شمکحتسع اما رتباهع) مک ,دیدج تداعس كي

 سسات رس«ینیب دب»«رقنیایلع صخا روطب و ,دعیبسن اسن ر زآ
 «هفیظو» ای راچد رتمک هک یثاهرته .تسا هتف رگ ارف ار یبرغ یثه

 , دناهدش دود هدوکیف یاهعوضوء زا , یشاقن لثم ,دنتسه قیقد

 ورشیپ کاهرت ات زا یخرب و نربم یقیسوم رد تالیامت نیا هیبشو
 -نامورلثم)تسا فیتا روکیف زونه رثه هک اجنآ .دوشيم هدید زین
 هدیچیپ نایفط و یدیمون : گرم بش نیماضم (ملیق - همانشیامن
 ءویش نیا . دنوشیم هضرع تسا هدنام هتسویپو ملظنم هک یلیتسا رد
 نیا هک یفرحنم یایند ثاندرد و هربت ییوصت اب هک , یسانشابیز

 ینورد جایتحا فرعم , دراد تریافم دننکیم میسرت انآدنمننع
 زا یرامشیب یاهحرط . تساههزرا ظفح و مظن هب نادنعنه نیا

 یاهیلیخ و هنرو ینویئوتنآ یاهملیف .تکبو یونآ ین آن ,وساکیپ
 .دن اهلمج نیا زا ؛رگید

 :ماهبایبو راکشآ ًاقلطم روطبهن ینیبدب هک دتفایم قافتاهاگ

 «طایحهب ور هرچنپ# ملیفنایاپرد .ددرگ نایب رتقیمع یحطسرد هکلب
 اد امرطاخ تیعمچ دیاب نیا و دوشیم ییگتسد لتاق كاکجی» رثا

 هرهزور یگدنز هک می وشیم هچوتع لاحنعرد ام ؛دنادرگ زاب ًامی

 هتفرگ سسزا . هتشذگ رد هک هفخو ردک ردقن امه «اهنامتراپآ نانک اس

 یراگنهمانزور زیمآ ریقحتو دنمشوه هاگن یگدنز نیاررب و دوشیم
 دد . دهدیم حیجرث ییوشانز تداعس هب ار شاهفرح هک تسا ظان

 ندروآ دوجوپ اب كاکچیه ,«یرعسدرد» :شیاهملیف زا رگید یکی
 كاخب راب نیدنچ هک یدسج موش نایرجرسرب هناقشاع یارجام ود

 .دنک یم حیرت ؛دوشیم هدرپس
 تسا یتقیق> صاعمرثه رد یدب یاهورین یکتسسگ دنب زا

 . تسام نامز قیقد ریوصت نیا . دریک رارق هجوت دروم هیاب هک
 تقیقح نیا زاار نامدول آ یفنت ینح او ۶ هد زتریح هاگن هکشیآ

 رجنم طقف 6 كبک تسایس » .دنک یمن ضوع ار نیجچیه مینادرگ رپ

 روم یوحث هب روطچ هک مینادن و ميمعفن اد ایئد هک دوشیم نیاهب
 یایند هریت جرم و جره رد یدنمشوه ظفح .میننب مادقاهب تسد
 نددم ناسا یارب ۰ شهرد یگید یراج نومضم كي زاب .زورمآ

۱۷ 
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 .تسا یراگشسرهب لیذ رطاخب ریذپ انبانتجا یطرش
 نیأای و مینادیم یکفت هجیت ؛ شناذ رد « اررثه هک كنیا

 رثا كی یبایزرا هب زاجم ,هنوکجو دح هچ ات .ميريذپیم ناونع
 سانشرثع یارب طقفهن هلئس نیا ؟میتسه نآ ءراب ردتواضق و یرثع

 یناسک همه دیاش و ؛تیبرتو میلعت نیلوئسم یارب نتچمه ,دقتنمو
 :تسا حرطع دن راد هدومب یعامتجا یفیاظو هک

 : دشاب تیعطاق یعدم دئاوتبهک ,تواضق رابعم اهنت دیاش

 رارق شجنس دروم ار یرنه رثا كي یونعم تدشو تدح هک تس ۲
 ؟ دهدیم همادا دوخ فاشتک اب دنمرنه هار زا هلحرم هچاسش .میهد

 دوشیم كيدزن تساهنادنهشیدنا یگدت ز ُهیام هک یساسا قیاقحب ایآ
 ینیبعقأوكيزا دناوتیمن و دنامیم یقاب لمع هلحرم رد هکنآ ایو
 چند نآ زا ای دنکیم هیذنت یمظنیب زا ایآ ؛دود رتارف ینورپ
 یدلوت هب اثمب ار كگ رم و زور زاغآ ام وئمب ار بش ابآ ؟درد یم

 .لیبق نیا ذا یرگید تالاوئسو ....؛دنک یم ءاقلا دیدج

 «گرنهثارد یصخش یاهشنیب دازآ ساکعنا ناکما ظفح اب

 یاهفیظو ,طسوتم یلیخت تردق اب یمدآ هچو دشاب هةیاتهچ دنمررنع
 چیه تمدخب دناوتیمن دنیرفآیم هچنآ و دناسریم ماجن اب یساسا
 .دیآ رد دشاب شینورد تاداقتعا زا جراخ هک یلآ هدیا چیه ای مظن

 ان دهدیم تامتسدب یاهنیئآ هکاریز میتسه وا تنم نهر
 و . میحنس اد نامپاهبیعو اهفعض :مینک یبایذرا اد دوخ نآ رد

 نامتالیکشت ویک دن ز روطچو,مینک حالصا اردوخروطچهک می ریکب دای
 . میدوآ رد بآ زا لماکات رتمک ار

 شویراد ریژه





 یکدنزهب تیسن هک ینادرگ راک رد
 دشاب یصخشم رکف زرط و یقلت یاراد

 هب شیاهملیف قیرط زا هاوخان هاوخ

 یگدنز لاوئس یارب یباوج یوجتسج
 یناذاسملیق یلو . درک دعاوخ تردأبس

 هزیت امتسیس تروصكيب اهن آ یوجتسج هک
 ماجنا صیخشت لباق و نیعمریسم كياب و

 اهن یاهملیف قیرطذا هک یروطب « د
 یرسم نیا هفلتخم یلماکت لحارم ناوتب

 ناتفگن ادادعت زا «دادزیمت رگیدکی زا ار

 یکی «ینیلف» و دننک یمن زواجت تسدود

 . تساهن آ زا

 یاهمایفزا بک یمصق ان یرسردیتح
 وینالوط ینامز لصاوفاب مهنآ , دودعم
 یاهدیشاپمهرد و مظنمان رخت ومدقت بیت یت

 یاپدر ناوتیم مياهدید <ینیلق» زا هک

 ایو ) یتوافتیب لحارم زاو لابند اروا
 ار دوخو (ندوب توافتیب رد یمس لفاال
 نایفط هلحرمب و تشذگ نداد بیرف

 یاربوا یعقاوشالتو «ینیلف» یواکجنک

 ناشخرد هظحل هرخالاب و باوج نتفای
 تآ رد هک یاهظحل .دیسروا یرنح یک دنز

 گر زب لاوئس باوج نتفابهب قفوم یو
 دشابن یمث اد دیاش هک یباوج . دوشیمدوخ



 دشابن هدننک عن اف نیریاسیارب دیاشزینو

 نیادد یرگید سکچیه یتحرگا یلو
 قفاوم «ینیلفهابباوجنیا ددومرد ایند
 هدننک عن اقوا یاربباوجنیا مهزابدشابت

 ریاس دننام « نیئ «ینیلف» اریز , تسا

 یاربزیچرهزالبق ارملیف هک ینازاسملیف

 دن زاسیمدوخ یگدنزلاوئس باوجنتفای

 دزاسیم دوخ یاربلوا هجرد رد ار ملیف

 یلامتحا ندوبیتقومو,یچاشامت یایبات

 شزیا زا هناوتیمن زین باوج نیا

 نیا هتسجرب تفص اریذ . دهاکب نآ

 باوج نیا . تسنآ ندوب عطاق باوج
 ات هناوتبه «یب اف» هک تسا عطاق ردقنآ

 نیئچ الوصا رک !) یدعبباوجب یب ایتسد
 ءاکنا نا هب (دشاب هتشأاد دوجو یباوج

 یتخل دوخ دیدرت چئد زا و دشاب هشاد

 یلصا ٌءزیگنا هک یدیدرت . دت امد هدوسآ

 .تسا هدوب ینالوط یوجتسچ نیارد وا

 تبثم نایاپ مغریلع « اهدرگلود

 یشانیمغزا « نآداش ًابیرقت نحل و ملیف
 :تماعدش هتشامتا اهلاسنا یناد رگ سزا

 ناوتیم رگید عقومرع زارتهب هک یمغ
 رد بورغ یلاوح یاهنحص رد ار نآ
 یتسم زادعب مد هدیپسای و ایرد لحاس

 «یلیلف» جد . درک هدعاشم «لئوذ* بش

 رباربدد اهناسنا یتوافتیب جئر اجنیارد

 مئر ميئوکب رتهب ای و. تسا یگدنز

 .تسایگ هن ز باربرد وا دوخ یت وافتیب
 نامه ینمی رتک انتشحورصنع كي هفاضاب

 نایمب یرک ذ نآ زا هک ملیف تبشم نایاپ

 اه. رقل و 9

 هدآ رایبنآناوچ نآ ملیق یاهتنارد .دمآ

 «یگدنز درم» دن ریگیم میمصت فدعیبو

 ار دوخ یتخبشوخ میمصت نیاابو دنوشب
 لاوئس باوج اهنآ ایآیلو .دنب اییمزاب
 هرهزور یدام یگدنز یالبالرد اردوخ
 : شمع نآزا و ؟دن دوآ تسدب دنناوتیم

 مزال «ینیلف» هک یباوج نآ تسنیا ایآ
 ؟ دراد

 « یئیلف » یتوافتیب هب اجنیا رد
 هدوزفازین «نداد بیرق ار دوخ» رصنع

 .تسا هدش

 هنانیبدب و خلت نحل « هداج » رد
 باسحب دیاب هدعاق فالاخرب ار «ینیلف»

 هک تسنآفرعم اریذ .تشاذگ زایتما تای

 بیرفار دوخ تسین ضاحرگید «ینیلف»
 ربارب رد وا یواکچنک حبش نیلوا .دهدب

 ملیف یاه لبمسرد ؛یکدنز هرزب لاوئم

 یاهتنایبی«هداج» .دنکيم | راعرظنبلج

 و طقف هک ,كلدود :ناساودو یک دنز

 رضاح هک دنتسع كقلد تهجنیدب طقف

 هکنآیب دنورب شیپ هداجنیارد دن اهدش
 ,دت و رب دی اب ارچو هن وریم ًاجت هب دشت ادب

 هب تبسن «هداج» یاه رتک اراکیلو

۳ 



 ینیلف

 رت هتفاسب لماکت هلح رم تب «اح درگلو»

 جن اهنآ فالخرب اهنیا اریذ ۰ دنشابیم
 دناهتفاین لماکتردقن ] زونهیا و .دنشکیم

 رکیدارنیا .دت ادب ار جنر نیاتلع هک
 جن دنامه جنر نیا .دن ادیم«ینیلف» و

 تدش یاهتنمو جواهب هک تسوآ یتوافتیب

 تساهتفای تدش ردقن | .تسا هدیسر دوخ

 هدوزفا نآ تدشرب هرذ كي ,یتحرگ |هک
 دعاوخ ناشن لمعلایکیء « ینیلف» دوش

 هلصاح چند و یت وافنیم نیا ًةشرو داد

 دهاوخ مودعم دوخ دوجورد ارسنآ زا

 هلح رم کر همت اخ فرعه «هداج» .تخامس

 یاهمدقم زین و «ینیلف» یرنع ریسهزا

 نیا رد فطع هطقن كي شیادیپ یارب
 < همش بت تم

 یگدنز» ار فطع هطقن نیا و...

 هکیماگنه , دهدیم لیکشت « نیربش

 یگمه دمآ هدرپ یورب «نیریش یگ دنز»

 یاههلیف اب «ینیلف» ملیف نیا هک دنتفگ

 مه یاب و . دراد توافت یلکب وا یلبق

 ۰ یتیلف # ارس * دشابد روطتیا

 تسیاییم هک دوب هدیسر یاهلحرمب

۳ 

 یاپو تمد زا ار یتوافتیب یاهریج ز
 تروصیگ دن ز یامعم لابقردودنک زابدوخ

 .دریگب دوخب یلاعف
 یخلت نآ رکید ٩ نی ریش یگدنز 1

 اجنیا دد اریژ

 یسب دیق زا ار دوخ « ینیلف » یکید

 , درادن ار « هداچج »

 دد ضوعرد و . تسا هتخاس اهر یتوافت

 یامن وا راک لصاحو « ینیلف » را اجنیا

 . تسسا هتفرگ دوخب یجنرقب و مهبم
 « ینیلف » یدج رکفت زا هک یماهبا
 ۰ دوشیم یشان دوخگ رزبیامعم هراب رد

 فالخرب < نیریش یگکدنز » نامرهق

 رد دوخ یتواعتیب را زونع « ینیلف »

 هب تیس یا و دربیم جنر یک دنز لابق

 نیا « ینیلف » زافآ یلیق یاهرتک اراک

 دو یو افت نیا هک یواد ار نایخناهمتو
 «ینیلف» مينيبیم هکیروطب ) دربیع جنر
 نان امرهتزاهلحرم كي هشیمهلماکت نیارد

 یلدنژ » نامرهق ( تسا رتولج دوخ
 نامرهق نامه تقیقح رد « نیریش

 دم » زا لاس هد هک تسا « اه درگلود»

 . درذگیموا تدش « یگدنز

 باوج یوجتسج رد « یسنیلف »

 . دروآيم یور طیارش نی رتدیعب هب دوخ
 یشب هلآ رد هک یتاکم و ینامژ طیارش هب

 لئاث دوخ یاهادعم لح هب دیاب ًاتدعاق
 نامز رخآ زا یعون هب یلعی . دیآ

 نآ اب ؛نیریش یگدنز» تهج نیمهب و
 خیس هنسچم لمخ كیلببس ,نیخاتمر
 هطیح . دوشیم عورش رتپوکیله هلیسوب
 زیخاتسدزادعب یایند «ینیلف» یوجتسج

 ءارو زا عیسم ندمآ نیئاپاب یلو . تسا
 یئیکین یاهن ز ناگد رم یاجب « اهرپا

 . دن زیخیمرب یاجزا هدیشوپ

 یطیحم ار « یتنیلف » شواک هنیمز

 یرکف یدازآ نآ رد هک دعدیم لیکشت

 .تسا هديسردوخ جوا یاهتنمب یمسج و

 شا هف رحتیس اممب« یئیلف 1 هک یطیعم 1

 یطعیحم (تسا هتشاد ارت آهب دورو ین اش
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 ی یو یوم رو او

 و مبدا مو و یر
 و فسا ق ب ی



 یینیلف

 وتسا دازآ نآ رد ندربتذل عونیه هک

 .دشابیه اهرقمکح الماک نی تل ,لصا
 روطب « ینیلف ۳ یطیحم نینچرد

 دوجوم یاههاگهانپ كي كي هزیتامتسیس

 و دهدیم رارف یبایزرا دروم ار یگدنز
 نین * نیریش یگدنز » كيدوزيپا یامن

 .دشابیه هزیت امتسوس یسرربنیمه تلعب
 تذل هینیلف» یکید زیچرهذا لبق

 یگ دن زهاگهانپنی رخآ تاونعب ار یسدج

 نیا وا تهجنیدب دیاش . درامشیمدودرم
 هنیمز ناونسب ار تنل یلصا ورملق
 نآ رد هک هدرک باخت | دوخ یسررب

 تل كي زا یرادروخرب هطساوب
 زا شیب یگدنز یتخاونکی جنر موادم

 دف هفایف) . دوشیم ساسحا شیپ
 انژ كي اب هک یبش رحس رد اد «ولچرام»

 لاسگ رزب سپ كي یاراد و نسم ًاتیسن
 ندرک هاگن هلئحل رد , هدومن یکیدزن

 دیاث و ( میدوآیب طاخب « نز نیا هب
 یادتبانیخاتسررد «ینیلف» تهچ نیمهب

 لدامع ار شوپ ۳۳ ناز نآ ملیف

 هعارب و هدرک ضرف لیجنا باتک تاگ ورم
 . تساهدش لثاق یونعم گرم كي اهنآ

 و «ولچرام» نیب یسنج هطبار « ینیلف»
 موکحم ملیف یادتبا ردارلارسوهنژنآ

 تسا یاهمخد اهنآ هقشامم لحم .دنکیم

 نز كيزا هکبوطرم نیمذ نیز کی دد
 دوخنزنآ اجنآ ردو هدش هیارک یئاج ره

 هولچرام» میلستشورف دوخكي دننام ار
 نیا رد «یئیلف» درس تخادرپ و دنکیم

 یکین اکمهجوتمهمهزا شیپ شدیک ً هنحص

۳۴ 

 .تسا تایوج.تووب هقطاع وآ غزام.و
 ار هطباد نیا تهج نیا هسب « ینیلف »
 اهمسجیکیدزن مغریلع هک دنکیم موکحم
 هلصاف اهگنسرف رگیدکی زا ودن ]یاهایند
 ميددآيب یطاخب ار هئحص نآ ) . دراد

 قاطا كي طسو رد هولچرام» نآ رد هک
 هک « نزن آیارب و ؛ نزنآ اب داد یلاخ
 یایند و دوخ ذا تسا یرگید قاطا رد

 نزنآ هکیلاح رد .دنکیم تبحص دوخ
 یرگید درم شوغآ رد هظحل نآ رد
 رگیدزیچرهزآ شیب هنحص نیا رد .دشابیه
 .(تسا هدش دیک ات «ولچرام» یئاهنت رب

 یزیچ « ینیلف » یارپ زین بعذم
 دح نآ ات مدرم هک یتخرد زج» تسین

 یاهگربو خاش زا نتساوخ زاین مرگ رس
 تخرددوخدن اهدشن هجوتم هک دنتسه نآ

 خاشنیاهزات و . تسا هدهآ رد هثید زا

 ««زجعم» ریظن تسا یزیچ مه اهکرب و
 .لاسدرخ سپ و رتخد ان

 «ینیلف» هلمح نیرنتخس یلو
 . دوشیم « مزیلاوتکلتنا » هجوتم
 رد دح انآ ی ار ناسا هک یاهدیدپ

 دزاسیم فاطعنا لباق ريغ یگدنز لابق
 هکلب و لکشم شیارب یگدنز همادا هک

 .دوشیم نکمم سغ

 یشک دوخرد ار تیموکحمنیاام و
 نتشک تک انتشحو نآ زا و ؛«شیاتسا»

 .مينيبیم «دوخنادنزرف
 «كاکیع» سکعربار قشع« ینیلف»

 نیرخآ تاونعب هک « 9 و

 هب طقف , دناهتفریذپ یگدنز هاگهانپ
 اف قوم هحلاعم و ققاوت في ناونع
 هکیماکنه.دریذپیم رتهب نیشن اجكينتف ای
 لخادردبشیهایسرد شقشع و «ولچرام»
 تدممامت رد ,دنتسههرج اشملوغشملیب وموت

 دداک لخادرد یئارون دیفس یولبات كي
 .دنکیم رظن بلج اه یهایس نایم زا و

 كرتخد تینایصعاب « ولچرام » هرخالاب

 راک رسو دنکیم نوریب دوخ نیشام زا ار



 هداج ژ

 هرابود مد هدیپس یلو . ۰ دوریم دوخ
 ردهک ار رتخدنآ و ددرگیمزاب اجن امهب
 هدوب هدنام یقاب اجنامعرد تدمنیا مامت

 دوخابو دنکیم لیبوموتا راوس ًاددجم
 یناروتیواب اتنآ زونع هکیل احردد رییع

 . تسا هدئام یقاب نشور

 یاهتنا ات یتخدنیادوجورگیدو ...

 . درادن هدهمب یساسح شقن ملیف

 مامتهک («ینیلف») «ولچرام» 9...

 لمعتهب ؛ هتفای هتس دوخ هک ورب أاراهرد

 هطوف .

 -رکفنشور طیحمنیا رد «ینیلف *یاهندروخ

 یو یارب ار هدیاف نیا لقادح هن اب ام

 دعدیم همادا یتخاوئنکی نیا

 دوش ربخاب زار نیازا دناوتب هک هتفاد

 وداشرهاظ مفریلع زین شت ایفا رطا هک
 ربایبرد وا ریظن «ناشدنن امكقلدأن ایحا

 هد رعاظت طقفو دنا هدش زجاع امعع نیا

 كيلوبمسوابیزنالب ) دننکیم ین وافتیب
 تابامشنا یالبال زا ار عمج یيا روبع

 یاهتنارد(مب روایب رطاخم اهداشم* تن ربب ال

 دوخیالبو ژا نیریاس و «ولچرام» ملیف
 دن وشیهرود هدوخیاین دویگدنز لحم زا

 و) دنوریم شیپ هب رکیدمه تاذاومبو
 تک رحنیا ندوب یزاوم یوررب «ینیلف»
 دح , ایرد لحاسب ات ( .دنکیم هیکأات

 یهاعنآ اب اجن آ ردو دنسریم .دوخ یایند

 یهامنیا ایآ .دنوشیم ورب ور هثجل |میظع
 ٩ تسا ارم ابآ ؟ تسا یکدنز نیا دح

 زونح»«دیوگیم هظحل نیارد رفنکی یلو

 كر میام نیا ربخ «!دشکیم سن دراد

 ناسنا هک تسا یزیچنی رخ آ هکلب .تسیث

 هرابرد دسریم نآب كرمب ندیسر زالبق
 :دیوگیعنب رضاح زا رگیدیکی یعام نیا

 نامهیعام نيا.«تسین مولعم شهتورس»
 «ینیلف » كرزب یامعمو مگ درس فالک

 نآ تیاغرد تسایگ دن ز یلک موهفم.تسا

 رد یگ دن امرداب («ینیلف») » ولچرام» و
 :تسامدش هریخناب و هداتسیا نآ رانک

 مشچبدیمآ هنزور كي اجنیارد یلو

 رود یزیچ . نأوج رتخدکی . دروخیم
۳۵ 



 ینیلف

 ,هدنیآ لسن رکشی امن ولسن نیایگ دومخ زا
 هراشاوامیااب هک مئیبیماروا هظحل نیارد

 هدیسرشا هت-اوخ هب هک دن امهفیم«ولچ رام»هب

 یلو . تسا هتفاب ار دوخ لاوئس باوجو

 نیازا عئام ایرد ناشورخ جاوما یادص

 هولچرام » شوکب كرتخد مایپ هک دوشیم
 طقفباوجنیادسرب «ینیلق »یتحویچاشامتو

 هکیراب . دراد قلعت هدنبآ لس هب

 یئادج هلرتخدو «ولچرام» نب هکیبآ

 اهنآ طابترا و یکیدزت زا عنام هتخادنا
 ناتسود رگیدفرطرا هکیلاحرد . دوشیم

 «ولچ رام» دن |هدشرودوا زازین «ولچرام»

 ندش كيدزن یئاناوت ه هک مينيبیم ار

 لاپندب نتفر لیم هنو دراد ار كرتخدب
 رد , هداتفا رود لحاس نیارد . نیریاس

 اهنت اروا ام كرتشم یایند دحرس نیا

 خب تاجن مایپ زا مورحم و میبايیم
 . گر تخد

 یزیچنآ «مین وتشه» انومضهو ۰.

 «نی ریشیآ دا ز» یاهتن ا رد رتخدهک تسا

 رگید اجنیارد . دیوگیم «ولچراما هد

 یارپ هکلب , هدنیآ یارب هن امعم پاوج
 دنناوتیمهک یئاهنآ لفاال ابو یلعف لس

 وگ زاب ؛ دنریذپب ار «یئیلف» یاسیند

 . دوشیم
 «ودیئ وگ هام «مین وتشه»یادتب ارد

 طیحم راشف هکنیا زاسپ هک مينيبيم ار

 ؛مدرم هریخ یاههاگن ؛ اهنشاممک ارت)

 ( ..راخب زا نیشام لخاد هظفحم عابشا

 زا ناهگ ات ء دروآ هوتس بد الاهاک ًاروآ

 غدافو دوشیم جراخ نیشام هرجنپ هشیش

 . دی ایمرد ژاورپ هب اضفرد لابكيسو
 ددام یامنعار هیلک و «ینیلف» دیماهنذور
 طیحم داسشزا . تسا نيمه اهععنیآ لقن

 یور تاینعذو یورد یزتناق یایئد هب
 هکشیا زایپ «ینیلف» هکنیالثم.لدروآ

 دبریم طیحم تادحرس هب دوخ شواک رد
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 دوشیم دیمون دوخ هتشگمک نتفای زاو
 .ددرگیمانوردهجوتمو دعدیم تهج رییعت

 هوینوتنآ رتک دهسوسو» دوزیپآاو ۰

 یاربیلپ تقیقحرد ۰۷ *وچاک و ب» ملیفرد
 اجنیارد ۰ دوشیمبوسحم تهج رییفت نیا
 كيرد «تامعوت» رصنع رابنیل وا یارب

 اجنیاردام . دروخیم مشچب «ینیلف» ملیف
 ماهوارپ یایندنیا یجیردت لیکشت رظان
 یولبات ءازجا یفرعم ادصتبا . میتسه

 نیا مسجمرهظم هک ) ابیز نز نآ میظع
 دعب و ( تسا تامهوت و اعهسوسو یایند

 نتفای تیدوجوم و رصانع نیا بیک رت
 یچیردت ذوفن مهدمب و روبزم یولیات
 هوینوتنآ رتکد» نهذرد نز نیا ریوصت

 تلپ تروصب ریوصتنیآ بحاص هک یئاجات
 و تشوگ زا هدش هتخاس یدام دوجوم

 رد و فلتخم تاهجزا و دیآیمرد نوخ

 هنیئآ رد وا تسد روهظ) فلتخم طیارش

 تروص دراد «وینوتنآ رتکد» هکیماکنه

 نده هدید.ابیو دنفیم مالما ایذوخ
 (۰۰۰ ونایپ یود رب هظحل كي فارب
 دروم ار « وینوتنآ رتکد» نمهذ
 ندشج راخ هرخالابو دهدیم رارق موجح

 وا یاربهک « یبوچ راهچ » زالوغنیا
 شک د  فرطب وا یورشیپ و هدش نییمت
 تایثهذ یایند مامت هکیئاجات «وینوتنآ

 شیوخروهقم اریوو دنکیم فرصت اروا
 «ینیلف» نیا تقیقح رد یلو ...دزاسیم

 . هدش تامهوت هسوسو روهقه هک تسا

 دنتسین ی نیچ تامهوتهک تسئیا زج رکم

 هداد خریئاههدیدپ تیعقاو شریذپ نج»

 نیا طقف هن «ینیلف»,تاینعذ یایند رد
 هدش زیننآ میلست هکلب هتفریذپ ادایئد
 ار «مینو تشهد دناوتیم لاح و ...تسا

 و

۳۷ 



 یینیلف

 «ینیلف» یئارگ نورد هجیتن نیلوا
 .تسوا یریوصتكبسرد یتارییفت شی ادیپ

 تخادرپ وویتک ژبوس نی رودزا هدافتسا
 مزیلائرروس هب شیارگ و هزیلیتسا
 ینودد یایند شیامن زا یشاههن اش
 .دنشاییم «ینیلف»

 تاینهذ رد هح نآ ات « ینیلف»

 وا یایند رد رگید هک دوشیم قرغ

 یناسآ هب ارایورو تیعقاونیب لصافدح
 اجنآ ات «ینیلف» .دادصیخشت ناوتیمت

 و دوریم ورق ایند نیا رد دهاوخیم هک
 ایند نیا تایوتحم زادعا وخیم هچن ] ره

 :شیک دوک یاهسرت زا .دنکیم تشادرب
 شوپدیفسیرهخد)شقشع نیا وا ؛رطاخزا

 یندعمبآ ین اویلابهک دیفس یاهنیمژ رد
 ٌرطاخ ,(دیآیم شیپ شیوسپ مارآ مارآ
 صقد و انیئ اراس) وا یستج تذل نیلوا
 یکدنز ؛ ردپ هگ رم ةرطاخ,(لحاسرانک
 . هاگشرورپ طیحمرد

 كي یامن اهنیا هب « ینیلفه و ...
 ةکازا ,اسعاهایوربتتام .دعتيمن ار انوز
 دن رذگیمین وردیایند نیارد هک یثداوح
 .دن رادن یگنعامع هطوبیم یفطاع راباب

 زیوآ قلح ًامنیس نلاس طسو رد ید رم

 لمعلاسکع نیرتکچوک هکنآیب دوشیم
۳۸ 

 مشچن زاسمایف فرط زا یکیتامارد

 دایسب یاههرطاخ ددن ام ثداوح .دروخب
 ثداوح تایوسر داشف تحت هک یرود

 ینامژ رظن زا هدنشاب هعف رک رآرق رتیدعب

 «ودیئوت » هکیلاح رد

 دنکیم تبحص ناتروگ رد شردپ اب

 ارشردپ درادهک مينيبيه اروا ناهگ ان
 تیلستیارب شردام.د راذگیم روگ لخاد

 یتقوودسوبیع ادشیورودیآ یموا فرطب
 دوشیم رود « ودیئوگ ه زا وا تروص

 هب ار دوخ یاچ هرهچ نیا ه؟ مینيبیم

 دناهدشمک | رتم

 .تساهداد «ودیئوآ هرسمه هرهچ

 ناییجدمن ام مادم رظانمو ثداوح

 یکم» دنرذگیم هودیئوگ هربارب زا بآ
 طقف و دنشابیم نالیس رد مئاد و ریغتم

 هچ « هک تسا ؛ودیئوگ » تیهاعو دوجو

 تروصب هچو دشاب لا-درخ كد وک تروصب

 .دن امیهیقاب تیاث هشیمه ءغل اب در

 یایئد ود رد «ودیئوگ » بوانتریس
 وا یبصع یرامیب تلعب مهوت و تیمفاو
 «ینیلف» زاب مه اجنیا رد یو .دشابیم
 رتولج دوسخ ناصرهق زا هلحرع كي
 یایندب ؛ودیژوگ هدورو هک یلاحرد .تسا

 دریگیه تروص کدارآ ریغ روطب تامهوت

 ماجنا هدارا :یورب زا ار راکشیا «ینیلف»
 و « ولچرام » یارجام تهابش .دهدیم

 یتلع « ینیلف د یگدنز اب « ودیئوگ»

 یشارگویبوت فای افرص هلازا زا یتقیمع
 ریمض شواک هد راکنیا اب « یتیلف» .دراد

 و یمیهتف یاهههقف و. دز ادب یم:فوغ
 راکشآ دوخ یارب اد ریمض نیا یناهنپ
 «ینیلف ۲ هک تسا تهج نمهب .دزاسیم

 نایاپب اد « مین و تشع » نوچ یملیف
 هک منکیم ساسحا 3 :دیوگیمو دن سریع

 نیا ًاملتف لو «1مدع تخار گی

 یتحار رک ا اریذ . تس» یتقوم یتحار
 یاتیلوج»رکید «مینوتشه» لابتدب دوب
 . دشیمن هدیرف ءحاورا



 هدوزفارتشیب طیحمراشفهب ردقچره
 رایف تیعقاو زا رتشیب «ینیلف» دوشیم

 جوا . دروآیم هانپ تاینعذ هب و دنکیم
 «ودیئ وگ :ندشهرصاحمههنحصرد رارفنیا

 هرخالاب هک , دشابیم نیدقتنه هلیسوب

 ددرگ یم یجمه وا یل یخ یشک دوخ هب

 نجب تسین یزیچ تقیقح رد یشک دوخ
 یلو . دوخ هدارا هب یداه یایند كرت

 رد طقف لمع نیا « ودبتوگ و ددوم رد

 . تسا هنف یک تروص وا تاینهذ لصاح

 تیعقاویایند كرت زا تست دابع وا لمع
 و تاینهذ یایندب دورو و دشيمه یارب

 نیا ذا یریذپان كيکفت ءزج تروصب
 یایند رد لمع نیا لداعم,ندمآ رد ًایند

 قاردیس لاع .نونجزا تسرابم:تینقاو
 رد ار « وسینوتت | شکد » نوشچ تالع

 * ویتوتنآ رتکد هسوسو» دوزیپا یاهتنا
 ۵ ینیلف 0 قسلعت زا دمی . درک گرد

 بیصن هک هچنآ تاسینهذ یایند نیا هب
 . تسا یشمارآ طقف و طقف دوشیم وا

 یمار«ینیلفهنامرهق یکید دایکی
 مح تازاومج شن اعارمع قاقت اسب هک مینیب

 یگدنز» ریظن مهزاب و . دن وریم شیپهب

 یورشیپنیا اندوب کذآوم یوررب نی ریش
 اهنآ ریسه نیا اهتنم . دوشیم دیک أت اه

 ردرپس نیا . دوشیم یهتنم كریسكيب
 یاهتنا هگ رزب یهام لدام» تقیقح
 نامهاهن آ ودره ی دشابیه« نی ریشیگ دن ز»

 یا و.دشابیم«یئیلق» فک رزب یامعمباوج

۳۹ 
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۳۰ 

 یایئد نیا تیعقاو « ینیلف » هک لاح

 دوخ لاّوسباوج» و هتفریذپ ار تاینعذ

 هدش هداس دحنیا ات هیضق هتقاب یسرتسد

 . تسا
 هک يهام نآ . ينشب بیک رتنآ

 ك ریسكيتروصب «تسیت مولعم شهتورس»
 یگدنز و ایند ۹ رقحم و هداس

 هدمآ رد هداس تروصنیاب «ینیلف» یارب

 ۳ تسا

 هک تسا هداسردقنآ «ودیئوگ »وقب
 یایند . درادنار یشندرک زاربا تأرج
 ۰ یگمه نآ رد هک یک يستدوس هداس
 تیم افشا و4 اگیب.:نمگد و؛تسرود

 هکیتفو ات دنصقریه و دنهدیه مع تسدب

 یگمه و دوش شوماخ هنحص یاهغارچ
 . دننک گرت ار هبحص

 بن شب رهاظفالخ رب «ینیاف «یایند
 گایند,شیاهیمظنیب فالخرب و نآ یامن

 دیا منیمبیجع تهجذیدب . تسا یاهداس
 . دوشیم هساقه تیمقاو یایثد اب هک
 هیفصتارقی افحهشیمهنآ قطنم هک یتیعقاو
 ارنآ «ینعمیب و دئاز» سصانعو دنکیم

 هک تسا قطنم دوجو . دزیریم رودب



 هد

 ؟دنریگ رارق رکیدکی یولهپ شنودنیا و «انیک اراس» نتفرگ رارق دوشیم ثعاب
 دیاب ارچ رگید فرظطزا یلو ۰ .دی امن هولجبیجعمه رانک رد «لاثیدراک»

 ؟ دنریگ رارق رکیدکی یولهپفنودنیا دیامنارچ دشاب هتشادن دوجو قطنم رگا

1۳1 



 ینیلف

 *:ق راد ریذپ اس راکنا و عطاق لیلد ثكب

 . دهاوخیهروطنیا «ینیلف» هکنیا یارب

 یسن ورد یایند شزرا هک تساجنیا و

 ینورد یایند . دوشیم راکشآ «ینیلف»

 .تسا هدارا قلطم یدازآ ٌهقطنم «ینیلف»

 ی امهدارآ هاررسرب یگید هک تسایئاج

 *ینیلف» .دروخیمن مشچب طیحم ربج نوچ
 یتح ؛ دهاوخب هک راک رد ایئد نیا رد
 مامت. دهدیمماجنا « اد اهن آ نیرثلاحم

 دنکیم عمچاجكي رد |ردوخیگ دن زیان ز
 دوختعاطاهب و دهدیهتشآ مهاب اراهن] و
 ارواهیلع اناینط دصق هاگ رهو .درادیماو

 هدسرد تاناویح دننام اد اهن آدندرک

 نیسحت رظان و دنکییم مار قالثاب ,كریس
 شزرا . دوشیم نایچاشامت ندز فک و
 نآ هدننادرگ هک تسنیا هب «ینیلق» كريس

 .تسوا دوخ طقفو طقف

 هلحرمو «ینیلف» یرکف ریسم ربیغت
 يتوافتیب كرت ابوا یرنه ریسم ینارحب
 اب و دش عورش «نی ریش یگ دنز ۶ ردوآ

 همتاخ «مین و تشه» رد یو یئارگ نورد

۳ 

 «حا ورایاتیا وج»هراب رو هک روطنآ

 دد تسا یزیچ ین نآ ارهاظ میياهدینش
 رگ !.ءمسیث و تشح» صاخ یایئد دادتما

 ریسه تهج رییغت ثعاب یرگید ةدیدپ
 هک تفگ كسب اب + دوشن «ینیلف» یلماکت

 ریمط یزک رم هتسههب «ینیلف »ی «هداج»

 لمع نیا هک میتفگ هچرگ دوشیم متخوا
 یل و . نونج اب تسا یواسم تقیقحرد
 ٌهلیسوهشیههوا .دسرتیمن نیاذا «ینیلف»

 دایتخا رد اد تیمقا و یایندهب تشک ژاب
 هایت ندای فن اهملفو اما دواد
 .دراد

 ینادجو ثرمویک





۳ 

 « دنازوسیم هن اقاعشم هک تساهلاس ار
 نارادف رط زا یب ولک هساا رف رد آ ربخا
 زایاهدع 4۲ هدش لیکذت اهن اتسادنیا

 نآ رد یرسذه هتسج رب یاه تیصخش

 ابتسایل وگتفگ نیا و دن راد تبوضع
 :« رم وردولک- نا زد بولک نب لک رب د

 یتسرپ ایژرهب لیامت هک تفریذپ دی اب
 ارد روصم ناتساد « یک دوکب تعجرو

 یاهرسنه رگیدو امتیسو تایبدا 4

 .تسا هدرک لیبحت ام رصع هدن ز

 یاهناتساد دنیوکیم 8
 همانزور ورملق زا یدوژب روصع

 نادیععب و هدش جراخ هیهوپ یاه

 . ددنویپیم یمداک آ كيرتیدج

 هدیسر دره هک تسین هرخسم امآ

 یاهت اتساد هسب یراد لاسو نسو

 ؟دنک لوغشم ار دوخروصم

۳۴ 

 مدرس هک تسالاس اههد
 رتهب ای ؛ ادوس هب « اپ وراو اکی رمآ
 زا .دن راتفرگ ه«روصم ناتساد هنونج

 هتف رگ ی ربخ و یسابسیدجیاههمان زور

 یلاحفص , یمومعو یحه رفت تالجم ات
 صاصتخا یئاسه یشاقن پاچ هب اد
 یل اههتفگ و اهن آ لالخرد هک دنجدیم

 هدناوخ اهنآ نان امرهف ناهد ذا ۲
 مرگ رس و چیهم یاه ارجام , دوشیم

 زا یاهراپ , ددرسگیم نایب هدننک

 روصم یاهن اتساد نیا یاه ژا وسرپ
 را وجرد هک دن اهدمآ ردین ان ام رهق لکشب

 فلتخم تاقبط مدرم هرمژور یلدن ز

 دوخناذخرد تسب زهب ,ءاپ ورا و اکی رمآ

 یایملیف زا یرایس ؛ دنهدیم همادا
 اسه اتساد نیا زا ماهلا اب ؛ قفوم

 مرت بت :مالک لصاحو دن (هدش هتخاس

 اکب رمآ و اب ورا ن , روصم ناتساد

 نیاب یکتسب , ًادبا -رءود
 هب روصم اناتساد رد هک دراد

 زی رگ « میشاب یزیچهچ یوجتسج
 ناتساد زاهک یفده .یگتسخعف رای

 هینج تسنکمه یتح میداد روصم

 . دریگب دوخب یملع

 ادتبآ روصم ناتساد

 ؟ دماین دوجوب اهچب روظنمب
 یعس زارد یاهتدم رمود

 و دوش هدسنالوبق نینچ دشيم
 هدیآ هند ووعم یاهق اتتاو
 یروت کی راک رب واصت نجکزیچ, رکف

 مایا رطخیب :حرتم «تلیبک
 .تندوبن اههچب یارب

 رطخدیمک نییعتدین اوتیم



۵ 
 تسناوتیم هچ روصم ناتسادرد
 روصم ناتساد هکنیا کف ؟دشاب
 دشاب برخمو دنفهتسا نکمه

 .تسا بلاج یلیخ

 نکممروصم ناتساد رم ور
 زا قشع ) مسیتورا الثم تسا

 راکب ار (مجرتم -ینامسچ هبنج

 یبایزرادناوتیمن هچبكي !دریگب
 كيت ورآ روصم ناتساد زا یتسرد

 روطنیاهک تسانینچ *دشاب هتشاد

 فطلب اما .دش عونمم اهناتساد
 و دن وریم نیب زا تاموحوم «ادخ

 صاخشاصوصخمروصم یاهناتساد

 .دنیایم دوجوب غلاب

۷ 
 هان رطخ ابیرقت روصم ناتساد
 . دوش

 دوشن كان رطخ , هن - رمود
 ادیب اد -ووخ بقا و ماقم هاب
 زا . اههژوس ًةمهب ینعی « دنک

 ناتساد ًاقباس . دژادریب عون همه

 هناکدوک ی ورماقهب دودحم روصم
 یمس ژورما یتح . دوب هداسو

 دننک

 لفمیروصم ناتساد اما

 شیامنهار زا ۰ اهیلکین هنشاپ »

 دارا هب طوب ره یاهیزاب هقح

 تسدب یکرزسب یزوریپ « غلاب
 ۰ درو

 رد پیت رتهچهب مسیت ورا 8

" 

 ؟دوشیم یلجتهروصم تاتساد

 نیرست هداسب ایلاق -رمود
 «ناوج صاخشا شیامناب :تروص

 ناتسادلثم ..هنهرب وعوبطمءابیژ

 هک یروصم ناتساد ) «الراب راب»

 نز كي ء الرابراب .نآنامرهق
 (مجرتم -تساوج هثداحو ابیز

 ناتساد مه اهیئاکیرمآ ۵
 الراپ رابلثم یکیتوراروصم یاع
 .دن راد

 «نودروگ شالف» ,هتبلا -رمود

 دندوب «یئایرد تادزد و یرثهو

 .تشا دیمهمشقن اهن آ رد نز هک

 دیاب هسنارف رد سپ 8

 ات دشيم ادیپ ی « الراپ راپ »

 لاغر ان زیج هیلا تهی
 هک زیهآ زنط تسا یناتساد نیا

 هلرسوب ارجام تنوشخ نآ رد

 تاحضهی اهتیقف و مو هی ز اب ء,رخسم
 لیدعت تدشب «یروتاکی راک یشاقن و
 .تساهدش

 ناتساد نفلژوم ايآ

 ارنآ ,نآ تیمهاهب فوقواب روصم
 ,دن |هدرک قلخ

 روطنیا كش نودب - رمود
 زا هک میراد یئاهناتساد تسا
 دراددوجو فرطتی ابزارد یاهلاس

 لماک هطاحاو كاردا زا هشیمه و

 هدناهدوب دادروخرب دوخ فلّوم
 زا« یسیرت كيد » , اکیرمآ رد

۳۵ 



۹ 

 زاعاطقنا نودب « دلوگ رتسچ *

 . دوشیع پاج ۱ لاس

 ۱۹۳۴ زا مع « كيردنام »

 فلدور » هب قلعتم دروک ر اما

 ووصعناتسادیارب تسا 9 نکنید

 زآ هک « مچ نزتیک یاههچب »

 .دراد دوجو ۷

 تي فلزم رظن هطعن

 ؟ تسا یئایئد هدیا

 ناستساو صسدیب - رعدد

 حورزآ یساکعنا بوخ ایاهروصم

 «فدشسه دوخفل ٍوم صاخ

 ناتساد هک دینکیمن رک

 هطقن مدرم تیرشکا یا روصم
 ,دشاب اهن |یایّور جوا

۱۱ 
 .منک یمن روصت , هن  رمود

 .تسین امنیسنشن اجروصم ناتساد

 تایپ هلیسو كي دوخ رد سکعب
 اهتدم . دنراد یصخش و لیصا

 هدیئاز امنیس هک دشيم اعدا

 نیشن اج !دنوی زیولتدعب و تسا ی امت
 اعیاد دندیگدآدملق امتیس
 روصم ناتساد ًةعقی رف زا نت یتح

 . دنتخادرپ ملیف هیهتب , ندش
 امنیسینامروصم ناتساد ندناوخ
 ندیرخ باتکای نتفد رتاثت و
 ثاکما الماک اهنیا یتسب زمح .تسون

 ةبرسجت اهیئاکیرمآ ۰ تسا ریذپ
 تاتساد) دنداد كيمک رد یلیوط

 عطا انا 0 ریه

۱۰ 

 غون ود نم رظنب - رمود
 .دراد دوجو روصم ناتساد شاغت
 نیرصاعم دنهاوخیم هک اهنآیکی

 و دننک مرگ س طقف ار دوش

 رد «یپوک» لثم هک اهنآیرگید
 مدرم رد رکفت داجیا یوجتسج
 ار ناشاقن نیا یاهراک . دنتسح

 هکلب تسئاد كایمت ناوتیمن رکید
 تداویمآ نفط

 هک یئاکیرمآ تعایج

 روصهلاتساد رزب هدننک فرصم

 نآ ةبئثج نیا نیارد رد « دنتسه

 هدیئاژ ارت آ لاحنیا رد ؟دنساسح

 - یمن امنیس یارب ینیشناج و
 ؟دت رمش

۱ ۱۳ 
 یانعمژا رظن عطق « دنمانیمكيمک
 افالخ رب یتح. (مجرتم -تایمک یوغل
 گنج یاهلاسرد (اهیوسنارق)ام
 . دنتشادن رب نآ زا تسدزین

 ار لاح نامز ایئاتت
 ؛ ار هدنیآ اب دنهدیم حیجرت

 :تسا نکمهز یچهمه رم ور

 طوب ره یلیخت-یملع یاهناتساد

 هب طوب یم یاهناتسادو هدنی | هب

 و «ذرجار كاب» ۰ یطسو نورق

 . «نایاوسن رپ»

 روصم ناتسادکب یتقو

 ؛ ميناوخیم ار یلیخت - یملع
 اهلیبموتآ ,اههن اخ, رداک هک مینیبیع

 سکمب_امآ هدرک رییغت لئاسو و



۳ 
 هدن امنک اس ؛ فطاوعو اهیاسحا

 نز. جوز یحور تیعضو . تسا
 و دوب هک تسا نانچمع , درمو

 هدرکن گر ییفتیقشع قالخادءاوق

 :اتسا

 زا دوصم ناتساد - رمود

 اهینا گن وینهذ تالاغتش شافرطکب

 لاحرد اد ایئد تابارطضا و

 نتفرگ لکش و ندمآ دوجوب

 نکند فرق ناو تیم کتب
 ار یرگید یاهطابنتسا دناوتیم

 . دنک داهنشیپ یگدنزو دوجوژآ
 دد روصم ناتساد ارچ

 چاور اکیرمآ زا یعمک هسارف

 ؟ دراد

۵ 
 ؟ دشاب هتشاد یرتشیب

 زا یکی نوچ , هن » رمور
 روصم ناتساد هیل وا دادسجا

 رد هک تسا « رایوتف هداوناخ »
 . دمآدوجوب هسنارفرد ۹

 روصم ناتساد نلواسب
 1 تسآ هدوب یوسنارف

 ژورما یاثعم رد - رمود

 نیآ دوشیم یتخس روصع ناتساد

 زا یریواصت هتبلا . درک اراعدا
 فوتسی رک زایئ اهن اتسادو«لانیپا»

 «تل اکتآ هثاء«دیک ولی» اما.میراد

 -وم هن » ای اکیرما رد (۱۸۹۶)
 یک كهرونیاو » رثا «ولوچوک
 ثاتساد یلعف یانعم هب (۱۹۰۵)

 ده اکی یهآ .دراد لماک جاور یراک ۰

۳ 
 زا یوسنارف نوچ - رمود

 ۱ دراد یرتمک دشر یئاکیرمآ زا

 اههبنذکی زونعساارفیاههمان زور

 زاو دن رادنیکنر یفاضا تاحفص

 ناهنپ (هسنایف) اجنیا هتشذگ نآ

 «هدمعرجاتكي .دن راد هدقع رتمک

 جی»ودبویتوموکل هدشن | رتایلثم
 .دناوخیمروصم ناتساد یرهاظت

 , دناوخب یسک مهرگا هسنایفرد

 ,.دعدیم ماجنا ار راکنیا هن ایفخم

 جاورهب مسیبونسا م*تاقوا یهاگ
 ۱ دنکیم كمك دوضح تاتساذ

 لاتساد دینک یمن رکف

 قیبطت یئاکیرمآ تیمقاو اب روصم

 . دنکیدزن یلیخ روصم
 یثاکی رمآ روصمیاهن اتسادب

 هک دنآهدرک دراو او داقتثا نیا

 یسایس یاهتیعقوم و رهاوا عبات

 :تساکیرمآ

 ناتساد :تساتسرد هرمود

 تایبدا اب امنیس لثم روصم یا

 تاغیلبت تمدخ رد هناهتسناوت

 تبسانمب تونک امه . دنور داکب
 ناشاقن زا یرایسپ مانتیو هلاسم

 دل وغشمین اهن اتسا در اب ردلوختهب

 یاهارجام لخاداهن آ نان امرهقهک
 اکیرمآ یاهاکیدنس دن اهدش یکنج

 ًةيحور تیوقت و عیسجشت کیارب

 مال ار اهناتساد نسیا ناژاب رس

۳۷ 



 ۳ دن راد

 , مرذکب بلطم نیا ذا
 مدآ رفنلهچ یس هک تسین بیجع
 نالف ةراب رد | دنوشیجمه دود

 لدابت.روصم ناتساد لبمسنالف و
 زکموبولد هبهراشآ) ؛دننک یظن
 « ( تاعل اطم

 یارب اهنیازا رتشیب هرم

 نیلپ اچیاهملیف هرابرد تحپکارب
 رودوآ یاهفدع ند رک ادیپ روظنمب
 تي رهلاحنیا اب , دناهدش عمجمه
 ترخ) :ووخ رع غار هاشما زا
 بوخ را.یسب ارنآ و تسا لئاق
 یناظحل هرخالاب و... قنادیم
 نریسجت کآ رگید هک دراد دوجو
 سس ___

 تا تست

 لاتساد. رتهب هچ دنکب ادشیاضتقا

 بوچراهچ كيرد دیابن اد روصم
 .درک ینادنز دودحم و نت

 .میزادرپب خیداتهب یمک
 ناتسادفرطب راکفا شبنجنیا

 هدش هدئاژ هسنارف رد ؛ روصم

 ؛ تسا

 نارادقرط بولک - رمود

 سیراپرد ۱٩۹ ۶۳رد روصمناتساد

 تامل اعمزک رمد هلعد ودمآ دوجوب

 , داد مسا ربیفت كیفا رگ تایبدا

 :دوب اهنیا امیلصا یاعفده

 مهآ شعب هقالع داجیاو ندن اسانش

 ؛متشه رثه و, امثیس؛متفح رثح ٌهبساحم اب
 ران ایا رب. (مج رعم-رهعمیشاقن

۳۸ 

۳۳۹ 

 عمجمهد رگ ۰ دوصم ناتساد كي
 كنهق هچ , ایادخ :لدردو ندش

 . دسر یمن رظنب یقاک ,نتفگ « !تسا
 هد سانش هعماج كيیتقو 0

 رتسآ »نافل ٍوم هشی دنا هم اطم

 رپ و فورعه روصم تاتساد تی)

 دزآدنبیم(مج یتعسفس شرم رعد
 ارچ هک دنکیم داقتنا اهنآ زا و

 نی

 یوردنت ,تسین اش اتساد رد لذ

 ؟ تسا هدرکن

 یسانش هععاج راک م رمقد

 , تسا هداد ماجنا ار دوخ

 انساد هک دیقفاوم ًامش 0

 ؛ دوشظت دمقی رطنی اب روصم

 روصم ناتسادرگا - رمود
 سس سس

7 
 طاخنب و یعافتئا ریغ لکشبام
 روصم یاهتاعساد  دوخ ءاضعا

 ۰ میدرک پاچ دی دجت ار بایأت

 كبردرق داربكول ترفاسم »:لمع
 , هامهرک ردتیردن ام » , ءهکس

 فراطزا .«جانفسابآ می انمویاپ اید
 دیدجتهب اریاهفرحنارشان رگید
 0 اهیلکسین هنشاپ هست ول ویگن رپاچ

 < ناژرات » نینچمهو «تاکیب»

 .میدومن قیوشت رتسافلاه
 ءاضعا نیل وا طسوتءنس

 ؛ دوب لاسدنچ بولک
 . لاسیس تب رمود

 دعاسم خساپ اب هلصافالب

 ؟دیدش ورب ورمه مدن*



 یرایسبهلصاف)لد ,هلی-رمود

 عورشاماباردوخ هن اتسود یراکمع

 ؛ نک رامسیوک .هنرنلآ هدندرک
 یاهنویسکلک اهنيا :ینالروفومر
 و دنتشاذگ ام رایتخارد اردوخ

 رومآ نیاو دندرک نامی امنهار

 9. نساک الیسنارف »تسایر تحت

 . دش هداد نامزاس

 فیج هدوخنتلوبسسو 9
 .دیدرک اپربار «فیو

 یهاگناونع نیا - رمود
 هولجیانشان اهیضعب یاربتاقوآ

 تكچوک نآویح«فی و فیچ# :دنک یم
 «ولیپ-وایپ هفلسهک تسا یموحوم
 ژانوسریود ) < یمالیپوسرام»هو
 رامشب (مجرته -روصمیاهن اتساد

۳۳ 
 آر «فی وفیج» نآودع . تساهتشک

 داهنشیپ « ال راب راب »شاقن هتسروف»

 هاوک

 یرادبن اج ردامشتیل اعءف 9
 «بالک -تاه» ءروصم ناتسادزآ
 رد هک دروآیم رطاخبار هسنارف
 زا عافد یطاخب ۱۹۳۰ یاهلاس

 درکیم راک زاج كيژوم

 دوخاماما ؛ یکدنا سرود

 دودحم نیمه لیتسا كيرد ار
 یسایخ رایمع هکلب : مینک یمن
 ابا یاد اه مو ا فر گ مو
 رادفرطهن ؛یلک روطب ميتسهروصم
 , روصم ناتساد نآ اب نیا

 فل ومتاب هک تساتسرد 8

۳۳۲ 
 یتسیزود تسا یناویح دوریم
 الومعم و یهامو هبرگ زا بک رم
 یگدنزهداح هقطنم یاوهو بآ رد
 ینتشادتسودو+رن تعیبط هدنکیم
 شک | روخامادوشیم ماردوز ,دراد
 .تساهبنارگ یاهدیراورمزا طعف
 مادهنا هبور (ناتسادرد) شدازن
 هیرشن رد , رابنیرخآ و تسا
 ریماو ردهعفدكي یکیمودلان روژ
 ربتکا درد رگیدهءفد و ۵
 ناویح نیا . دش هدید ۳۲

 هدادامنتل وب هبار دوخمات كاچوک

 پاچهداس یلیخ ادتباردهک تسا
 هراد,سکولناخالاح اما نغیم
 رشته هرامش ودوتسیب لاحب اتو

 سس.

۳۳ 
 ةدنس ون ره زا شیب روصمنات-اد

 ؟درادهدنناوخ یاهدرمای هدنز

 ,تسا تسرد الباک - رمود

 * كي ردن ام یاعارجام ۶ ناتساد

 پاچ هیموب همانزور ۱۵۰ ۰*رد
 دراد «یدت ولب»اردروک ر)دوشیم
 (ددرکیم پاچهمان زور ۱۶ ۱۱ ردهک
 واع موبلآ زا ریفب هزات نیا و
 ناتسادنیاصوصخم یاهروشورب

 رد«تاب ردن ام یاعارجام» , تسا

 !درادهدنناوخ نویلیم ۱۵۰ زور
 ۰ یرثه یرثااب دناوتیم یسک هچ

 یاریار یاهدنناوختیعمج نینچ

 ؟دنک اپو تسد دوخ

 تاتساد یایند رد سیب

۳۹ 



۳۵ 
 ؟تسادارم یفورب زیچهمع روصم

 ! ریخ هنافسأاتم - رمود

 نیا یفاو دویمک ۰ مسیتورا
 دیئادتبا یشالت .. تساهن اتساد

 «الراپ راب»ناتساد هلیسوپءار نیا
 فیقوت تلع نیمهب اما دمآ لبعب
 ناوتیه یتخسب اد مسیت ورا .دش

 اب«نتوتیپ هاب« نتئت » ناتساد رد

 سکمپ درک ادیپ«اهیلکین هنشاي»
 نز« تاکیب » یتاکیرمآ ناتساد

 هک تشاد یزوس مساب ینامرهق

 تدشب ارعقومن آ ناوجنا؟ دنناوخ

 هو یک لابی وی هو رگ تلعت
 «یناف ینآ لتیل» , دوشیم ضوع

 یاعارجام» ای یوب یلپ هلجمرد

۳۹ 
 ء ثتسه مسیت ورآ یآراد « لووژ

 یاهناتساد یتح لاوتیم زورما

 ویتسیداس :هرتسب آ ؛یبهذع روصم
 2 یتسیخوزام هکیروطب . درک ادیب

 دن | وتیهروصملاتساد :دوشیههدید

 بلج دوخب اد یاءهدنناوخعون ره
 مک

 ((یبونسا)) و ((زت ونیب))
 < زتونیپ » یاهناتساد یر

 نیرتفورعموزج «زتلوش» زاطووطاناو

 یرسنیارد . تسایند روصم یاهداتساد

 و دراد یددعتم نانامرهق هک اهناتساد

 رایس یناعم . دنتسه لاسدرخ یگمه

 داضت هک تسا هدش هتفهن یقیقد و فی رظ

 شیادیپبجوم هک یاهداسطخدنچ اب رایسب

 ۰۰ د راد ۳ هدشاهن آ

 «یونسا» ..اهرتخآ رک نب زاام
 یدادمت ات میدرک باختنا ار 800و
 . مينکپاچار شیاهن اتسأد زا

 :رعاش «فوسلیفگس تاب «یپوئسا»

 دوخفارطا و ایئدب هک تسا یرکفتم و

 مداسلاحنیعردو- یصخش الماک ی رظن اب

 .. دریگیم هجیتن و درگنیم

۴۰ 

 , یئادتبآ یلیخ ًهلحرم كي رد وا

 ..درادهقالع ندیباوخ ء ندروخهب رایس

 یاد ز ها ره ید ام هایم
 یسم یعس و ؛ تسا هدرک لح دوخ یارب
 , هتفرگ اد وا فارطا هک یئایند رد دنک

 و یرادربهرهب نآ لماوع و تمیبط زا
 ., دنک یریگ هجیتن

 هداس کس كي وا هکنیا رگید و

 یگید یاهگس هک مولمع اجک زا و , تسا
 4 دنشابن روطتیامه



 یپونسا

 تسار زا دش اب نات اب

 !دین اوخب پچ هب

 هک ته یئاظح
 یا رب ؛ تعیبط یابی ز رهام

 الماک ین اعع یاراد ۰ یب وئسا
 ...تمعا یذام

 « ل رتنک :دنک یم لایخمدآ

 ! تس امذیس



 یچونسا

 تالاحزا؛تلاحنب/ 9

 ظذح اب هک ,تسا یب وئسا صاخ

 ؛دوربم باوخب ,دوخ لداعت
 لقاقفی اظو یضعب زا هتبلاو

 بوخ نامه کس ثاب

 ۱ ۱ وزرایم الط دوخ نزومه
 وب جا

 ! فاو - فاو - فاو

 !فاو  قاو - فواو



 یهونسا

 یبونسا ن ادوجواب ..
 شن ادودعنتهرف زا تب افک دحب
 دس انشیما راهشب امن :دداده رهب
 ملیف و :تساهدن اوخ اراهب اتک
 ...!تسا هدید اراه

 ملیف ندید زادعب زا
 اههدن رپ هب رگید ,دلاکچیه
 !مرادز دامشعا

۳۳ 



 ییپونسا

 حیحرد یبونسا ..
 شزرس لباق اددوخ دروم

 ادمزال یاهب اوجو ء دن ادیمن
 ...دراد هتنجرد هشبیه

 وندروخ زج هه را

 , دن درک یمن یراک ندیب اوخ
 1؟دش.م ةهچج ًاعفا و

 زجب ؛ینک یعن یراک چیه

 !ندبباوخ و ندروخ

 شاشپ وراورسپ همه
 اد باش

۴ 



 یپونسا

 رد ,اذغ یاههدعو ۰

 «زتنارپ» كای :یب ونسایگ دن ز

 بوم ینتساوخ و مهم

 زور هه الاح ؛ بوجخ
۱ 

 ؟منک راک هچ ار



 یچونسا

 تافوا یهات

 ششوک ۰ یبونسا نابفا رطا
 یف رصمیب تا اح زاار وادننکیم

 ثای وا زا الثم و دننک جراخ

 . دن زامب يچراکش

 ارشوگ رخكی نایگا
 هج تروصنبارد + یمب) یم

 1 ینکیم داک



 ی ونسا

 یبوندا هک ین
 وتک رح مدع زاراچا یللعب
 یک دنا یتح ؛ دوشیم شبنچ
 هشیمه اما ؛دوشیم ظیغ راچد
 .دنکیم ظفح (ردوخ فاصنا

 بوخاوه ینقو « هما ۲
 !منکیهت یراک مه زاب ,دش اد

 ج۲ ۰ ۵ حوت يک ین مکه ۳

۴۲ 



 ییونسا
 تل احتاقوا یهات

 رکفب اد مدآ یبونسا قبقد

 یاهاب ژررو وا هک هزادنایم

 اما . تسا هدش قرغ یقیمع
 دهاوضیم طقف یپوئسا 4

 ! «دررگب و

 هرسخالاب !دش تسرد

 ۱ متفرگ اد جنپ لاناک



 و ندروخ . هلب . 9
 یلصا وهدمعراک ود « ندیناوخ

 زین و , تسا یپونسا یتدن ز

 هاگدنچ ره هک دادیم مزال

 دوخ نایفا رطاب اد هلئس نیا

 ,.. دذک د زش و

 مادعقن يه هرذكب یفح

 !تفر 0





 ی ونسا

 بشكي رد یتحو .. 8
 ؛درابیع تدشب فرب هک «یفرب
 دبنجیمن دوخیاچ زا یبوتسا

 یاه یرب۴ هجیتنب نهضرد و

 .دهدیم هم | دا :شد وخص ومعخه





 یاههصقرد . دوب یگدنز رعاد

 اههچب و نالاسک رزب لاسلهچ هک شنیرب
 زا تبحص زک ره . درکیم یهارمع ار

 جد نیک کن
 و ناشخرد ؛ ًافص اب شایرنع تاساسحا

 رد یژانوسرپ یگرآ . دوش رگ هولج هلاپ

 یاهژانوسرپ . درمیم شیاهناتساد

 دیفس رگ وداج دننام دندوب یسنچدپ
 محاهنآ گرم هک یبماب ردام ای و یفرب
 رازگ رب هاتوک هظحلدنچ ردو درز یلیخ
 هظحل دنچ نیمه هکشا رطاخب طقف ,دشیم

 هشيه» تساوخیم وا

 یک دنشخرد و هوکشنایمید اضت كيت امارد

 رد اهژانوسرپ هداس یداش و تعیبط
 هشیمهی زید . دنک داجیا یدعبیاههنحص

 شیا هژانوسرپ قیرط زا شیاهملیف رد
 یداش و یبوخ , یگدنززا ولمم یگایند

 یکدوک نادود ذا وا , درکیم قاخ
 اهن اتسادو تاناویح 0 تعیبط هب تیسن

 شدوخ هکنیارطاخب دیاش , تشاد هقالع

 یریقفو تخبدب «هدش شومارف دوجومآر
 ولمم هشیمه شهاکت هک درکیم ساسحا
 یداش مامتوا . تسا یدیماان و هودناژا

2۳ 



 و دوب هدرک عمج شدوجو ردار لس ود

 دندشتعاب شیاه ژانوسرپ و امنیس ًادعب
 . دوشهتخی ر نور ا:یداش نیا همعهک

 یدنل ریا بسن ولصا هک دوبیراجت شردپ

 تسکش اب شیک دنز رد هشيمهو تشاد
 ردپ ین زید هک یهاگنح .دود هدشهچاوم

 قفوم هگ رزب یاهتسکش یرس كيزادعب

 , دش هعانزور عیزوت ستازآ سیسان هب

 حبص زوررعو تشاد لاس هدزاود تلاو

 رد اد اههمانزور دناوتب هکنیا یارب

 تعاسدو روبجم , دنک عیزوت رهش لذانم
 دوشرادیب باوخزا بشهمین زا دعب مین وهس

 یط ادرهشیاهن اب ایخ مامتشاهخرچ وداب و
 ماجنازا «تل,و» حبصتفه تهاس . دنک

 عوتفرهع آیا وشدوخو هشمگ اف نان
 هتشر رد بشردو ۰ درک یمهدامآ هسردمج

 لیکشتا رشاهسردمزاتمسق كي هک یحارط

 . درک یه لیصحت هبتاکم قیرط زا دادیم

 .تساکیرمآ ةتخاس دوخ غیاون زا یکیوا
 مادادو نادآ ؛ینجتو یگااس دون ایرد

 لوپ هک نیا یارب و تخورغیم ینیمز
 زک ارم هب ًابترم دروآ تسدب یرتدایز
 م اهبش و درک یم ترفاسم ی روسحع

 و تسچیم تک یش یشیامن یاههمانیب رد

 مه هارد نیازا نیلپاچ یلراچزا دیلفتاب

 .دوبهدرک تسرد شدوخ یارب یدمآ رد
 تسدپ لوپ یارب یصوصخم غوبن ین زد
 دناوتد هکنیا یاردالثم . تشاد ندروآ

 دروایب تسدب یراک رهش هناخ تسپرد
 یاهوم و لیبس نتشاذک اب دش رویچم
 هب شلبق تعاس مین هک ار یراک یعودصم

 . دریگب لیوحت + دئدوب هدادن وا

 ریو ینالات اه 2
 یسئاوه یوریث دراو یاهمان اضاقت

 طقف یلو ۰ درک تک رش تگنجرد و دش

 خرس بیلص لیبموتا هدنناد ناونمب
 گنج نایاپ زا دعب . هشارف رد کیرمآ

 فک 6 دزک تعجا رم شتکلمم هچ یتقو

 شراک هک درک حاتتفا یرتفد یتیسسازناک

۵2۴ 

 یاهنالعا و كيمک یاه یشاقن هیهت

 . دوب یتانیلبت
 ریز حرط اهنویلیم شراک رتفد رد

 زور كمي . دوب هاش نوفدم داخودرگ

 رتفدب مورک كم . یپ ساموت مانبیرتک د
 تفگ ینسیدتلاو هب و درک همجارم وا
 هرهآ وا یارب یکیفآ رالدجذپ لباقم رد

 دیأب روطچ دعد ناشن اع هچیب هک دنک

 تلاو هب دعیو ,دننک كاپار ناشی اهن ادند

 یاضما یارب الاحبوخ» 5 تفگ یزید

 . هدیئایب مراک ستقفدب نم اب دادرارق
 . «مناوتیمن» ؛ دادباوج ینزیدتلاو
 ارچ» ؛ دیسرپ ناوارف بجعت اب رتکد

 دوجوم طیارشرد » ؛تلاو « ؛دیناوتیمن
 و «دنهدیمن نمبج اد یراک نینچ هزاجا

 هدناشوپارنآ ؛باروجطقفهک ارشیاپ دعب

 زیمکورو دروآ نوریبزیم ریذ زا دوب
 ریمعتیارب ارمیاهشفک » : تفگ وتشاذگ
 مراد مک لوپ دالد تي و ماهداد یشافکب
 . «مریگب یب ارمششک مناوتد هک

 تسکشدره نامزنآ رد ینزیدتلاو
 بوخ یلیخ م» شدوخ و دوب یاهدروخ

 و. . تفاد ,یعاکآ .هلئتم نیا

 میمصت ۱۹۲۳ تواءام رد تهج نیمهب

 . دنک ترفاسم دوویلاع یوسپ تفرگ
 تشاد هارمع نادمچکكي طقف رغس نیارد

 « یشاقن تغاک ؛ حرط زا ولمم مهنآهک

 شایئاراد مامت .دوبیکند داومو ومملق
 راولشوتک تسد كي ولوپ رالد۴ ۰ طقفار

 نتب هک یسابا نامهینعی دادیم لیکشت

 ویدوتسانیازا ردقنآ دووبل اهرد .تشاد

 زا مهار شی اهشفک هک تفر ویدوتسا نآب
 ی اهحرطهیلک .دادتسدزا نتفرءار تدش
 نتسو زاب تدش زا تشاد هایم هک ار
 . دندمآ رد هراپذغاک تروصب شنادمچ

 زا سپ یرادربملیق یاهویدوتسا یاسور

 بعیغردیداب وا یاهحرطو اههدیآندینش
 وا هژاست یاه هدیاهب و دنتخادنایم

 دوجو سک چیه دوویل اهرد , دن دب دنخیم



 دنک هدافتسا ین نید تلاوینهزا هک تشادن

 دشقفوم یدایز رایسب تمحاب راچانبو
 دنک زابدوویا اهرد یرتفدشردآرب كمکب

 . دهدهمادا دوویل اهرد شآیحارط راکبو

 مانب شناتسود زایکی قاغتاب زورو بش
 مانب یئالطومیشذم كيو «سک رویابوا»
 :دشین زیدرسمه ًادمبهک «زدن وابنایلیل»

 ینزیدتلاو هک یژانوسرپ .درکیم راک
 دوبیشوگ رخ .دوب هدرک قلخ نامزنآ رد
 یدباتبسن تیقفومهک « دلاوسا » ماثپ

 دوب عقوم نیمهرد تسرد .درواینتسدب
 زا هک داتفا یکف نیاهب یئزیدتلاو هک

 هدافتساشانوسرپ تیقفومو تیعقوم نیا
 .دی امت عورشارشاهقالعد رومیًاهراک ودنک

 نامزنآ رد.تفر كرویوینهبروظنم نیمهب
 یناوج ,تشذگیموآنسزا لاسششوتسیب
 زاوامم ینامشچاب مادنارغال دوب
 تاقالمب یتقو . ناوارف دیمآ و قوش

 یدایرف قاچ دره ؛ تفر شاهدنند هیهت
 هدینکنتیرسدوخ ردقنیال : تفگ و دیشک

 ماجنا یاب ميوگیم نم هک یراک ره امش

 یمن امشب مه تنس كي هنرگ و دیهدب
 . < مهد

 این رقیل 5 هبارتلاومک یراطقهپ وک رد

 و رسم نایم یرابگ رم توکس دربیم
 . تشاد دوجو تلاو یئاکیرمآ تسود

 وک و بل]» رهش یاهیکیدزتهب راطق
 .دوبهدیسر دیدج یاداون رد عقاو «كرث

 دوب هتفرگ شاهتسد نایمار شرس تلاو

 راطقهپوک فک هب ار شاهدزتهبنامشچ و

 یدایرفناهت انیتدعزا دمب , دوب هتخود

 تلی» مدرک ادیی» ۲ تفگ ودیشک یداش زا

 یتلاحوبجعت اب یقیفر ورسمه « !شوم
 روصت و دن درک یم هاگن واهب نارگن

 زا تلاو . هدش هناوید وا هک دندرک یم

 تفرگ شوغآ رد ار اهنآ یلاحشوخ تدش

 شوم كي هک دیآیم نائداب » ۰ تفگ و

 فرطنآ و فرطنیا مراک رتفد رد ًاماد

 ؟دیوجیم ارعیحارط یاهذغاک و تفریم

 یکیم رسهدینی«روهظ (۱4۳۴)+ كن كی» _

 و متفرگ اد شوم نیا نم ۰ بوخ رایسب
 وا الاح و مدرک ینادنژ مزیم یوشک رد
 وا مان مهاوخیم تسمه دیدج ژانوسرپ

 تلاورسه , «مراذگب سوامرمیات رومار

 مسا . سوام یهیاتروم» : تفگ بچعت اب

 باخعن اادیکیممسا تسا رتهب .تسین یکنشق

 . « ینک
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 هک ین رتهپوک دد ۱٩۲۷ ین اتسمززورن آرد

 زا یکی ۰ دربیم اینرفیلاک هب ار ینزید
 دلوتم رصاعم یاع ژان وسرپ نیرت روهشم
 یارب « ولیلوپ وت 3 ۰ سوامیکیم : دش

 یارب « یکیم نوتار » . اه یئایلاتیا

 یآرب «لئوکیموتیچنوت ارد: اهیئ این اپسا

 هوس ؛ وئام ؛ یک ؛یکنیم» .اهینیتناژرآ
 یاب « یریه یکیع»و .اهینپاژ یارب

 هنهرب لئاوا سوام یکیم . اهیدنالنق
 شرهوش هب ینزید مئاخ دعب یلو دوب
 ار وا ندب تسا یتهب هک درک هیصوت
 بحاصیکیمستل ودزا ینزید .دناشویب

 شوک یکیم . دش میظع یروتاریما تلی

 كرالک یاسه شوگ هیبع یگدزب یاسه
 د روفکیپک رهبلقدنن امب یئالطبلق وللبیک
 ,تفاد

 نویلیم ۷۵ لاس ره سوام یکنیه

 اهل ادم .تشاد دمآ رد شقلاخ یاری رالد

 هب وا مانب اد یناوارف یاه لیبموتا و
 دنداتسرف راژاب میات هلجم دلج یور .

 نیزم وازا یتشردریوصت پاچاب رابکی
 تشگناداهچزا یتشیب وا تسد .تسا هدش
 راهچ تلع درومرد ینزید تلاو .درادن

 اب :دیوگیم سوامیکیم ندوب یتشکنا
 رازه جنپ و لهچ رد تشگنا كي فذح
 و شش ملیف كي نتخاس یارب هک یشاقن
 اهن ویلیم دوب حایتحا دروم یاهقیقد مین
 سوام یکیمزآ .مدرک یئوج هقرص رالد

 هدش هیهت ملیف ۱۴۰ نونک ات
 اب روشک هاجنپ زا هن.خراک دصتفح و

 یارم یثاهتكسورع وا لکشزا هدافتسا

 قران وا. هتناعخاس اصههچز
 هداد صاصتخا واهب ار لصفكب کین تب ب

 ( )۵020 وسوت مادام
 نایم ار وا یعوم همسچم "۲1188810 )
 ابثد روهشم یاهژانوسرپ یاس همس>م

 ایندرد كدوک اهن ویلیم . تسا هداد رارق
 هک تسا هدوب سوام یکیم قیرطذا طقف

 قشع امنیسب و دناهدش انشآ امنیس اپ

 , .تسا

 دن |هدی زرو

 وبیجع هزوی نآ اي شوم نیا ارچ
 هک شیاهتسد نآ ابو شیداعربغو بیرغ
 كي "تروصب هدش هدیشوپ شکتسد اب
 ژادعب نآ ردارچ؛ دمآ رد ین اهجنامرهق

 دوجو اب, ینزیدتلاو , گكانهودنآ رهلخ

 یریوصت؛ درکن فارتعا سکچیهب هکنیا
 ینزید تلاو ؛ درک قلخ ار شدوخ زا

 سوامیکیم ؛ دیوکب تستاوتیم یتحارب
 ناوج نامه سوامیکیم ۰ متسه نمدوخ
 شیک دنز رد هک + وگ اکیش مادنا رغال

 اب , دوب هدش وربود تسکش اب هشیمه
 زا اهتسکش نیا رطاخب زگ رح نیا دوجو
 یژرنا ودیما ابوتفریمن نوریب نادیم
 نابلخ سوامیکیم. تفریمشیپ ناوارف
 همان زور.دوهنیبر,یرسرومام «یوب -؟
 ینزیدتلاو دوخزجیسک .. ودغب ان, راکت
 ۰ دوب

 نیکزملویقب نخاح کی ناو
 سک چیههکی روطن ام تسرد , دوبنسوام



 ناونب ار ینزید تلاو دوخ دوبنضاح
 .دنک لوبق دنعرثهدیم كي و شاقن و حارط

 یتدمزآدمب ,دش دل وتمسوامیکیم هکیتقو

 شیپ یتسیدتلاویارب یگرزپ یراتفرگ

 اهژورن آ .دوبیکیمندزنفرحنآ و دزوآ

 هکیل اجات,دنتساوخیمقطانیاهملیف مدرم
 یادص بحاص هکنیا یطاخب سکیم مامت
 . دادتسدزا ار شت رهش .دوب یتشز

 درک یراک ین زیدتلاو بیت یت نیردب
 یت زیددوخیاصاب رابنیل واکارب یکیمهک

 قطان ملیف نیلا ؛ درک تبحصب عورش

 . «یدراخبیلیو ۶ مانیدوب یملیف ینزید
 كج نارحب راچد اکیرمآ هک یث اهلاسرد

 درکیم تیل اعف كنج رد یکیم هدوبهدش

 فیرعت نازاب رس یارب ار شیاهارجامو

 هتفگ شن اتسودزا یکیب تلوژور «درکیم

 , دیآ یممشوخیلیخ شومنیازآ نم» هدوب
 لاسدد «تسا یئاکیرمآ كيدنن ام تسرد

 مرردا دین زیدتلاو «ینیل وسوم» ۳

 تعاسمینتدم ی زیدو تفریذپ شروضحب

 نیارد . درک تیحص وااب یکیمهب عجار
 نرامرکیموا یاد  تنک طقف نایب
 هک دود رلتیه درمنآ و دهآ یمث ششوخ

 تسیدوجوم :تساهتفگ سوامیکیمدرومرد

 ..۱ :یضمو طععنم

 و تیفورعم مامتاب « سوامیکیم»
 .. تفایتافو ۱۹۵۲ لاسرد ؛ تیبوبحم

 . دشهیهتیکیه ملیف نیرخآ لاس نیارد
 ینزید تلاو تافو لاس نیا تقیقحردو

 یاهملیفهیهتهب سپانآ زانوچ ..دوب زین
 ار وا ایند اما. دروآیور رادناتساد

 دیهاوخن شومآرف شیاهنوتراک یطاخب
 ونک

 یگن دیکیمنیل وا (۱۹۳۸)«داب دد طایخ»

 نیرخآ (۱۹۵۲) «وتولپ لاون تخرد»
 یکیم ملیف

 وا راهب گنشوه : همجرت
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 امنیس رد تکنر

 ؟ یگنر یامنیسات

 دشن ام یامئیس دراو دم ابیئوج هژات ؛ننفتناونعب !دص#

 نآ زا ؛دشن هدروآ تماص یامنیسبب ادص ميئوگب ميهاوخب رتقیقدرکا

 دش هچیتن

 زا درکیم داداو ارام یامنیسهک دش هجیتنیجایتحا نیازا

 دهن رثآ رفاپ فرص یریوصت فصوت دودح

۵۸ 



 هب ندیشخب تسوهب جایتحا اه یامئیص «ناوا تامهزاو
 .درک ساسحا ًاقیمعار لمع هریاد

 اب تسناوت اهماک نیلوا زا , ام دزن رد تماص یامنیس

 ناشنمهاریتوص ریوصتهکلب ینیع ریوصت اهنتهن نکمع لیاسو مامت
 ۰ بهدب

 رد دروخیم مشچب هراب نیا رد یششوک «باصتعا» ملیف رد
 دوب رووشم رایسب دوخ نامژ رد و - تسه یهاتوک هنحص اجنآ
 یب ناگدننک شدرگ رعاظ اب ناگ دننک باصتعا دعدیم ناشن هک

 و ثحب لوفشم , دنناوخیم زاوآ نوئدروک ۲ یاونهارمهبهک یهاذگ
 .دنتسه هرک اذه

 میدرک یمس نآ رد هک دوشیممامت یهاتوک تمسقاب هنحص نیا
 .مینک اقلا ارادص ینیعالماک لیاسواب

 یاچ دوب هدش پاچ مهیوررب هک ریوصت راون ود اجنیا رد
 .تفنگیه ارادص راون و ربوصت راون / هدنیآ ملیف راون ود

 هنمادرد تسدرود یاهک رب دیفس هکل ! یلوا ملیف راون یور
 كي اب ناگدننکشدرگ یاههتسد اجنآ زا هکدوب هدش تبث هپت كي
 هک یعود ملیف راون یورو . دنیایم شیپ نیدود یوسبنوئ دروک آ

 تک رجردینارون یاهراون « دریگیم بردار هرظنم ینوژوم ولت

 اد هدرپ ضرع مامت هک یکیپلوغ نوئدروک [كي یاهنیچ -
 ساسحالماک روطب داشاههی واز كمکب و ناکمرییغتاب و هدرک لاغشا

 .دشنکيماقلا تساهتحص هارمه هکارد یگنهآ
 ملیفهک تسا«امنیسنو/دروک ] »تامه تعاصرطخمقاورد نیا

 . دنکیم عابشا نآ زاارام هزورما قطان
 یریوصتتابیت رت هک یتوص یاهتکن زا دوب ولمم« ریتک ۱)ملیق

 . دنک اقلا ارنآ تشادیمس

 هدرب راکب طاخ نیاب هک یلیاسو عاونا تلعب ملیف نیا
 رطاخب ار 3۳101850۷ فوسویرب هنارعاش تایپ رجت دوب هدش
 . دروایم

 درادن دوجو لومهمررغ ای روجهم رعش عون چیه هک میناديم
 یارسب هبرجت ناونعب ارنآ فوسویرب - ندوبلکشم طرشب - هک
 . دشابهد ری راکب تراهم هناشن ای و راک ندیمهف

 ,تسیئنآ زا مک ربتک کا ملیفرد توصذصررعهب اهندی ز ابتسد

 هک | رینیکنسلساسم یاههیارا خرچ یادص مدرک یمس ۳ اجکی رد

 یگ رزبهلیسوب راکفا یگتسبمه . میهدب ناشن « دن رو ایمینلومسا هی
 و درکیم تک رح وی یار مس کما یداعربغ

 دون هدشی راد ربملیف نی اب یل لیخ زا هک یریسم رد

 تساخیهرب و زا ًاضرف هک یثادصب 1 نآ دیک یارب

 یالاب رد هک دمآیم نوریب یدد یال ذا ناسرت یاهکیوشنم یاهرس
 . دشیم هدید « اهمناخ صوصخم» تاملک نآ
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 مگارفاید ؛ ميتسجلسوت هیبنع هقیرطب ام رکید دراوم رد
 وژاب,رصق یاهنلاس یرادربمایف یارب توافتم یاهتعرساب ًامئاد
 هلیسوب هک ار هاروروا» یتشک یزادناریت میناوتب ات . دشیم هتسب
 , ميهدبناشن دشيمنکعشه یناتسهزرصق یاهنلاسفیدر

 هشیشردرون ساکعنا یزاد , ملیف یاههکن زا یهوبنامقاو رد
 رظنبو دادیم ناشن نایچاشامتهب اهرتسول نازرلیاهرولب یورربار
 هرخالاب .دم ایمردادصب نیمج اهمشت آیادص سکعنا اب رولپهک دم ایم
 نیفلاخم یقرح رپ رخسمت یارب هکنيا زا ميديشکن تلاجخ ام
 پراهتشرد یاهنالپ نآ لالخرد ۰ اهاروش هرگنک نیمود ردربتکا
 -ریغآدمعو نکنم رایسب اجنیا رد ژاتئوم . ميناجنکب کیالالاب و
 نامهیمسجت لیاسواب ناوتب ات دوب مژال رایسب تمحز» دشیم یداع
 , دهدیم ماچ آ ادص راون هک درکار یراک

 یامتیسکآرب یکینکت لحمار هکنآ زا شیپ اهلاس هصااخ

 ندادناشنیوزرآ رد شیوشت اب ورشیپ تماصیامنیس دنب اب قطان
 «یتوصریوصت ؛یتوصریثأت تشاد یعسدوخ یورین همه اب.دوب ادص
 . دعدب ناشنار ادص دوخو « یتوص یاههنکتن یماگمع

 ۳ دزاییمتسد مداگن رهب ًامبطام یامنیس

 یامنیس درکیمباجیا ار ادصتماص یامذیس هک هنوگنامه
 . تسا گن ر جاتحممع قطان

 . دید میهاوخدعب 0 قطان یامئیس ارچ

 یامنیسردیعیبط روطب هگن ررظن هطقندنچزا هک ميئوگبالیق
 . دود انشآ ام

 دوب نآ هیواح نیا زا شیپ ام انآ رادرب ملیف یاهرا؟هاش

 دودحم هایس - یرتسک اخ - دیفسکگت رهسهب رگا اهنآ گنر هتخت

 هک دیايمد زانب نک ره ناشیا یاهراک نیرتهب ۰ تسیث مهم دوشیم
 ,هسیتدنن اه یناداتسا , دنتسه «گنرهس» نایب لیاسو صقن تاب
 یئوگ هک دنراد کند زا یکاردا نانچ فوتامزوک و نیوکسوم
 دن هد رک دودح» هایسوکرتسک اخءدیفس یاهکن ره اددوخهن ابلطواد

 ییاسب هچوچپهب ات دننک راک گنرهساپ طقف هک هدوب نآدصق یئوگ
 . دنوشن لسوخم كنر هتخت یاهگنر

 دیفسو یرتسکاخ , هایس ام ارادرب ملیف نیرتهب را تح
 تاجرد ناونمم هکلب دنوشیمن بوسحع گن ر مدع نوچمه ن؟ ره

 اهنتهن (اهنآ تارییفت ردای) اهنآ رد هکدنیایم باسحب یئاهگند
 نیزگیاجنآ یک تکرحو كيتامت یگناکی هکلبرفا یمسجت كيس
 جوش

 . .تسا گرتسک اخ ٌةیامرد امامت «نیمت وی»

 . یتشک هندب نشخ یرتسک اخ ششخ رد : یلصا عوضوم هس
 یاههنیمزو (۱) 1018116۲ كبسدول آ هم فیطل یاهکرتسد اخ



 تفاطل یمودب و ششخرد یل وابو دنیآیمعمجودنیا اب هک ایرد ریتم
 . تسا یرتسک اخ هیامرد همه دشخبیم

 . دسریم دحنی رخ آ ات یهاگ هک یرتسک اخ یعو

 هایسیابهسا کس ؛تا رسفاهایس هثت مین: دوشیمهایسب لیامتم

 ؛ دوشیم دیفسب لیامتم نینچمهو ,شاب هداهآ یاهبش
 اهتروژنابداب اگدیفس . نارابییت هنحص رد اهشود رسیدیفس

 ناناولم دیفس یاههالک باترپ .دنیایم شیپ دادهرز یوسب هک
 . نایاپ درد

 . تسا یلمخم هایس ککنرب «ربتک ا» ملیف

 ۳ یاههدرت یخی دات یاعانب رد تعیبطردهک یتا ربهایس

 و:تسا الط نآ زا سکسع رد و تسه هدروخ ناراب شرفگنس و
 . زنورپ و الطم

 . تسا رترپ گن ردیفس «یلصاطخ» ملیف رد
 تسیداچنان زجوم هک ریش - اهربا - اهژوخواس دیفسگنر

 . نقف ۰ نیعم ملیف عورش یاتبم یرتسک اخ یارو زاهمح ... اهلک و

 یاهلکشویداش متاب شطابترا تلمبهک تسادیفس نر هشيمه یلو
 دوجود هنحص نیرتمهم رد هگنر نی . دوشیع هدوم :راک فلتخم

 هاگتسد زا هک دنتسع یاهرطتنیل وا راظعنارد همه هک اجن آ رد.دیایه

 اد یداشمست هدشرهاظ هرطق نیااب هک دیفس گنر . دکچیم ریطقت
 طایحو ءاههلگ ریش یاهدور ,ژوخواس یاهساکسودنک یم هثحصدراو

 , دنهدیم طسب ارنآ اههناخ

 هرلج یزاب شتآ نوچمه مچرپ خرس هگند نیکمتوپ رد
 تگنر دوخ ان تست رو هتفون یانعم تلعب یتشیبنیآ یلو (۲) دراد

 عوضوم نیاب دیاسپ البق میسریم امنیس رد گر هلثسمهپ یتقو
 ۲ كگنر یانعم : موشیدت ایپ

 رتهدعاقیب و رتتیمها مک هچرگ - هک تسا یزیچنامه نیا
 یارب 0010۷718 اینوولوگ یرادربملیف رد - هسیت یاهراک زا
 ملیفیادتبا یامنبرچ هایس گن زا . دوشیم هدید «ردام» ملق

 (دنا ربماركيسهب یزادرپ رون اب هن ابششیتغت ۰ هدزنغور یاهنتوب)
 گگنر هب ندیسر ات نادنز یرتهکاخ گنر زا روبع نمش

 یه رهچ ابار یگمغ مدرم هوبنا هک ؛ تسکش نایرج رد دیفس

 . دهیم الاشن رو رد هدیشوپ

 نیاردار تماص ملیف یاههتخ ودنا همع «یکسونردن اسکل ۶

 ؛ تسا لماشدروم

 دن درک بجهت رایسب هتکن نیا زا صوصخب یچراخ تاعوبطم

 هریخدیغس یاهگت رب هکلب هث امژلومعم هایس گن رهن «ننت اخ» دک

 . دندوب سبلم هدننک

 . دوریمشیپ اهنیا زا شیب لیبق نیا ذا یئاعهدیارد ملیف

۶۱ 



۳ 

 هدشقفومراک نیارد هسیتینقریبادت هچ تمیقهب دنادیم ادخ

 :تسا سمل لباقو یعطق عوضومنیا یلو
 . دنکیم داجیا گنر مهوت الماک اهتمسق یضعب رد ملیف

 نبس هب لیام یرتسکاخ و دربث نادیم نامسآ گن ر مک یب آ هک هاگ

 عییشت مسارم رکا منکیم بجعت منیبیم ملیف یادتب| رد ار نمچ
 نیلوا هدنام مرطاخ رد یئالط و یلین ککنرب (۳)وکناژوب هزانج
 .مروایم دایب یلینوزبس گن رهب ار فوخم ناویا یاهسناکس

 هایس ظ حالطصات یساکعرد گنر لماوعریا 1 ادص روهظ 8

 7 دنکیمادیپ یصوصخب ال هاک یانعممک مک «دیفسو

 نیرتفبرط هک تسا یساکع لیصا یاهتیفیک كمکب نوچ

 ,كيدولم بیک رتكي هدوشیهداجیا ریوصت و ادص بیک رت
 یلصا یاثبم ریوصت « ادص -ییوصت » بیک نشرد رگا

 ملیف هدنیآ » رد نیا زا شیپ اهتدم هکنانچمه - دوشیم بوسحم
 داوم متیر ندش گنهامه اب تک حرگا - مياهدرک دیءات « قطان

 كيدول هیکنهمه « دوشیم نایامناهن آنینط داجیاو یتوص و ینیع
 ژاهک رون عوئتاب هکدشدهاوخ ماجنا هجو نیرتلماکهب یتقو !دصاب
 ميئوگب نانیمطااب ميناوتيمو ماجنا .تساریذپات یئادج گن رعونت
 ار ادصوریوصت قیفلت - هدنز قیفلتردار لماکیژوریپ امنیس هک
 .دربب راکبکگت ر هک دروآ دهاوخ تسدب یزور طقف

 مخوچیپ نیرتفیرظ لداعم نیرتفیرظ تسناوت میهاوخ زورنآ طقف
 میایب اد یدوام

 هب اردوخ تساوت دهاوخ یثیع نویسارتسک را هاگنآطقف
 طقف .دوش سیارب نآ ابو دن اسرب یتوص نویمآنتسک زا یاذغ دح

 نم ایرکساو رثگاو :وردبد یاهوزرآ هک تش شاد دهاوخ ؛ناکما« اگنآ

 . تفد رئارف نآزاو درکارجا یرصیویتوص تابیک رت ؛هرابرد ار
 امنیسرد گن رزا هکلبیگند یامنیسزا هن نم هک تسارطاخ نیاب و

 یزادرپكت راب یرکف طابتراهن وگ یهزآ ۳۳ ميوگيم نخس

 دوخیاجام یامنیس هدر کرهاظ یگیاریپیب دیایث .داگنو شقذو

 دیع غره مخت ا قربو قرزرپ یاه هچراپ خیشورو هولچ هیار

 ! دهدب اپ

 هدرپ ام یارب ,دعد ناملیوحت لاخسب تراک امئیس هدرپدی ابن

 ء مت ورب وصت اب هدنزروطب اهگنر یزاب نآرد هک تسا مزال یاهزات

 نیا اب هارمع هک و ددرگ یکی كيزومو ارجاماب .كيرتنآ ورکفاپ

 ریثاتو امذیس نابژرد یساساو دیدج یاهلیسو ناونعهب گن ر همه

 .دوش هدیشک شیپ كيفا رگ و ت اهنیس
 نامدوخگ رزب ناردارب ملیفراثآ زا هک یرک ذ مرا ودیمانم

 :دهدب هجیتن هس مدرک

 دهدیار هتفر هارزاندشجراخلیمو تراسجو ت رچامبهک

 ثگنر یمقاو ساسحا , هدسنز یاسحا هک دروآیم اه رطاخب نوچ



 هع هوت و دشراسب جیردتب و دراددوجو ام یامنیسرد هک تسا اهتدم
 ...تفا هد رک دشر زین واام یامنیس

 رظن رهزآ هک دن راد دوجو یفادنمرنع هورگ ام ین یح 95 دم

 دننادیم ار شندرب راکب قیرطو دنراد كگتر ساسحا

 رد«مینیبیه 45 تسیا کز یچ نآ افلطم هگنر تیدومام هک«,

 کی رمآ یامنیسو .دنتسهلماک ینه رظن زا هک یاهدننک هریخ یاههنومن
 هک دهدیم تاثیمطا امب همع اهنیا و هدش هداد ثآب :دنکیم هضرع

 وراکفاژا نتفرگ ورین لیلدب ام یامنیس كگنر هنهپرد ,زین اجنیا
 . دز دهاوخ اررخآ فرح :رتیلاع لایما

1۹۴۰ 
 هشفرد رهچونم : همجرآ

 (۱۸۴۳ ۰ ۱۹۰۳) 1۵9081 دلوتم یئاکیرمآ شاقن -۱
 .تسا هجوت لب اقوا زاآ رد اهگنر یلاع ینومراع

 یزیمآ هنر تسداب امامت ملیف یپکرهرد هنحص نیا -۲
 . دود هدش

 . وکنژفاد رثآ 800۳6 ملیفرد ۳
 و



 (۴) كيفا رگ وملیف شیف
 نا راد ربملیف

 وسنان و ید یناح
[1011 1 ۸۵ 

 ۱۹۹۵۳ رهش هیشاحرد - ینأاج» ۱1۹۶۶ هیروف مجنیزور

 1۱۹۵۳ یهشردقشع - . یئایلادی| یرادربملیفریدم «وسنانو ید
 ۱۹۹۵۳ ریقفقاشع تشذگ رس - مر ی« وموکاج ناس » ناتسرامیب رد
 ۱۹۵۳ هناکیب نیمزرس ؛:تشذگ رد

 ۱۹۵۴ نازابیسو نانز نیرت دوهشمزا یکم وسن ان ویدینأج
 ۱۹۵۴ ودن اثیدرق ناسرتخد -  یدادربملیف ناریدم نیرت سانشس و
 ۱۹۵۵ اههقیفر ربماسدمهدجیهزور وسن ان وید .دوب اپ ورآ
 ۱۹۵۵ دنکیهبورغدیشروخهک یتقو . هدش دلوتم « ومارت » رهشردد ۰
 1۱۹۵۵ تاگدنشوک - درد مر یئامئیس تایبیجت نک یم هردمزآ
 ۱۹۵۵ درجمدرم و هدش لیصحتل اغراف یرادریهلیف تمسق
 ۱۹۵۶ منکیم عافد مقشعزا .  امنیس رد اد شتیلاعف ۱۹۴۲ لاس رد
 ۱۹۵۶ نیک -  ونازتیثومیسام رادریملیف كمك لناونعب
 ۱۹۶۶ روشرد تشحو - . درک زاغآ «هچنابت كيلش كيد ملیفرد
 ۱۹۹۵۷ دایرف - : زا هنترابعوا یدعب یاهراک
 ۱۹9۵۲ تسا نون اق نوناق - یدصتم) راد هلیف

 ۱۹۵۷ یفیف لشار - ۱
 ۱۹۵۷ (دایرف : نارهترد) هژرابم - 1 نیبدود

 ضلشب ایزتیتل هیهار - . . ۲ اف
 1۹۵۷ نامسآزا راتکه كي - یرتناموکد یاهیلیف یرسکلب هیهت -

 1۹9۸ سانشان یاهمدآ - ۳.۷ ظ هسوم یارب
 ۱۹5۸ یبآ نامسآ  ۱۹۴۵ طافحیب هک مر

 ۱2۹۸ لوا بش - ۶ اویل اه
 ۱۹5۸ ناولملشار - ۱۹۳۷ تي آرت راه.

 ۱99۹ نمانز نمشد - ۱۹۴۷ قزولایم نیمززا
 ۱۹359۹ تاشورفتسد ۱۹8۰ اب

 ۱۹۹۵۹ بوئجداب - ۰ ۳
 ۱۹۶۰ گناا 3 : یرادربملیق ریدم

 ۱۹۶۰ (تیانج : نارهترد)نمیرک - ۱۹۹۵۱ هنادژد هب راطخا
 1۹۶۰ وتهتیارب یگندانكی ۵۱ زین و ناتیپاک -

1۴ 



 ه۸د۵»یرادربمابف ماگنه ینیلف قافت اب ۰

9 ۱۹۶۰ 
 ۱94 ونایلوج هروتاولاس

 ۱۹۶۱ راز تاهقزاذفو ب
 ۱۹۶ فقوسک

 ۱9۶۲ ابو داد

 ۱۹5۳ رهشکود اهتسد -

 ۱9۶۳ اهكل ومرام -

 ۱۹۶۳ (راظعتا :تارهت رد )هب وب هقیفر -

 ۱9۹۶۳ میل وتشه +

 0 دوزیپآ ( یئاقویب لامک ۹

۷ 

 1۹۶۴ (نردم مدرم
 1۹۶4 اهتوافتیب

 1۱9۶۴ حاورا یاتیلوج -

 ۱۹۶۵ نی اب نق نیمهد
 مامتان) ۱۹۶۶ یثالطفرظ -

۶ _ 

 یارب یاهرشن راون هدن رب

 دناشورفتسد -داب رفی اهملیف یر ادرممایف

 : مينوتشه - ونایلوج هروناول اس

 «فوسک ه یادربلیق ماده ینوین ونن ۲ قاهتا

۵ 



 هدن وگ رب ملیق۰

 نادقتنم زاب رب دا 8
 لفاحم رد هنارف یاهنیس

 رایسب ترهش ین اهج یلاعتیس
 رطاخب صوصخب نی اودن |هتشاد
 لثم اهنآ یناعئیس تالجم

 و:فیتب زبد س«اعنیس و دهباک
 , تساهریغ

 هزورءاهک میدوخیم رب ینبشیپ
 یاین د سانشرس نازژاهعلیف زا
 ؛ دا دوک كل ول لا ژ) دنتسه امنیس

 هوف ورتا وسن | رف,لورب اشدولک
 كي -(..تساک ربا «توب رلاژ

 فطل دناوتیم هک رگید نکن

 «تسا [دنک رتشیب ادبلطءنیا

 زا یرابسب ناگدنناوخ هک غراپ روتسا ناشی | راغف نیا

 اکب رمآ یامنیسهدب زگ رب را
 ات (۱۹۲۸) قلطان زاغآ زا

 اد هدی زگ رب یاهملیف نیا

 هک تسا رک دتب مرال .دن اهدید

 نطو هادی وهن ودب رف یاق آ هک
 نیاوزج زی نامدوخ دنهجرا

 یی اهنیسدر زن نادقتنم هورگ
 , دنتس

 را [نایهزا مدع نیا.زورماب

 ملیف هد مادک ره رک ذل (قوف

 یماسا نیب . دن اهدب زگ رب
 نادقتنم هب نادننک پاخعت (

 هجیک رس - (نک اهدراوه) دن رادلاب ناکدشیف طقف :سیا ری هس ناژ ۲ 1

 -(دروفناج) رآوسود -(گ ی بن رتشآنف فذوج) تسانزكي ناطیش_( كاکچیهدرغل [)

 -(نیلپاج) ریبک روناتکید - (تگنالزتیرف) تیلفنوم - (نپروترآ) رگ هزجعه
 ناطیش هب رض - ( نازک ایلا ) را نفلعهوکش بیا یراک كمویل ) ناناوچ مچرپ دود

 .(نلونسدوآ )

 -(جیبول تسن را)یگ دن زیاربیحرط -(نک ا) یمخزتروص :چیب لداش
 دنک یمیگ دن ز رابكيطقف سک ره- (نلپاچ) دیدجرصع - (یراکگثم) هو رابوس

 (دروفناج) مارآدرم - (دآوتدناژ) هناخدور - (زلو) نیک یرهشمه - (گنال)
 . (كاکچیهدرغل آ) ناگدنرپ - (ننادیلناتسا) نارابرد زاوآ

 كنج دابرف - ( كنال )دوریم باوخب رهش هکیتقو :هرب داشرد سري
 نارکتراغ - (كاکچیه) ناگدنرپ - (رجنیمریوتا) مغرب مزاس - (شلاو لوئار)
 -(یریالکسین ) دننک یعیک دن ز بشرداهن آ -(زک اع)یراتا» - (رلوفلث وماس)لیرم
 -(دروفناج) اهنامسآ زاتهکی - (یتیوهیکن افزوج) هتشذگ ناتسب ات ناهگ از

 .(یلنیمتنسنیو) نمیاپاپنز

 حبش - نادابردزاوآ - (یلنیمتنسنیو) ابیزوتشز : نویرب كي رتاب

 - ( كاکچیه) كان رطخبیقعت - تیلفنوم - (ستیوهیکنام فزوج) ریوممناخو
 اکیرمآ « تسبنب - ( یندیسچرج ) شوما راکسا - ( پروتدراچید ) ادنزینادنز

1 



 نون اقیبلست - ( لاگ ودكمدل اتار ) ناطیشو مچ « ایند - ( نک ورب دداچید ])
 .(شلاولوئار)

 تلف و 8

 تایلعع - نکیرهشمع - (دروتناج)مشخ یاههشوخ :لوربادولک
 تر زبباوخم (جمولتسن را) ندوبن ایندوب - (گ ربت یتشانف فزوج) یاهگناش
 ۱۷ هاگتغادژاب -(ک رسالکسیت) ان رطخ نیمزرسرد - (كاکچی) ماندب - (زک اه)
 . را نفع هوکش - (جیردل !تیباد ) رابگ رعهشوپ (ردلیاویلیب)

 اهن امسآ زاتهکم - (زک اهدداوه) خرس هناخدور : یل وموکیئول ناذ
 كيءاروام - ( شااولوئار ) ناگتشرفهتسد - (رجنیمریوتا) تیانجكي حی رشت
 یلاکی رمآ -لاث رطخ بیقعت -(زک اهدراوه )یناوجریسکا - (كنال) یقطنمتسکش
 اهبادرم رد داب - دوریم باوخب رهش هکیتقو - ( ستیوهبکن امفژوج ) مارا
 - (یرسالکین)

 155۳1 ۰پ-ب
 -(زک وریدراچب د)یرتنت رملادناکدنیپ - ناگتشرفهتسد: 4 ال دلش

 نسهاوخ یوجتسبج رد - ( رودیوكنیک ) یرتذجیب ور - یراتاع - (كنال)مشخ

 :.( رکویک حرج) تلراکسا ایولیس - رازفلعوکش - هارابردزاوآ - (دروفناج)

۷ 



 دناس تسو نانساد ۲ |

 - ( یترعالفترباد ] انایزیلولناتساد ؛ ةورکلاولوبن ود - لاژ

 یاهرهچ - ( نتساهناج ) ناربارناطیش - هجیگ رس - ( نکاه ) کگک رزبنامسآ

 یمارالزایدرم ی (نئادیلن اعسا) تسا یشوخ ی و»هشیمه (نازاک ایلا)تیممجرد

 . ناطیشهب یض - نیک یرهشمه - یرتنجیبور - (نامینوتنآ)

 -(رجنیهریوتا) سودسک | - دوریم بآوخب رهشهک یتقو : هشدد ناژ
 -(زک اهدراوه) وواربویر - كان یطخ بیقعت- (شلاولوئار) اگدرمو ناکشنهرب

۸ 



 ناتس ات ناهک ان- (جیب ولتسنرا) نواربیئالک - (یلنیمتنسیو) القان یچنفلت

 , (لیمود بلیس ]) هلیلدو توسماس - |هبادرمرد داب - هدشذگ

 تسد نبهار - (یراک كموبل ) یندششوما رفیارجام : زنیشن زی آران رب ۰

 اهنون افیب - (ستیو هیکن امفژوج) دیقف یلپآ جرج - سردسکا - (رملآ راکدا)
 دنلا) بونجیایرددیراورم - (تگنال) تشحوهن ات رازو - (یزول فزوج)

 زیاو تربار) هدشبیقعت - (كاکچیه) حور

 - (زکاح) هچ» ندرک هک رزب - هجیگ رس : یکسب یف هددنآ - ناژ

 رگ هزجعمس كدرا پوس - یاهگناش تایلمع - رهاوخ یوجتسجرد -
 . مارآ یئاکیرمآ دن امب رظتنم دناوتیم دن وادخ - رازقلعهوکش

 تروص ؛ دادوگ - كول ناژ
 تمظع-(زلونسروا) یاهگناشزآ یمناخ تا هناراب د زا وآ دن رعاوخ یوجتسج رد

 ت.فجیگ سس نیبک دوتاتکیو - یمخ

 ت تدوبت اب دوس بت (رجنیمنپوتا) تروص هتشرف تب (یرسالکین) یگددنز

 :: (ییب وا تسوآ  ینیهرعع

 داتیگ یناج ی

1۹ 



 رهش هکیتقو - (زکاه) دنراد لاب ناکتنرف طقف : داماوآ از
 نگاو - مغربمالس - ناناوج مچرپرود - رهاوخ یوجتسجرد - دوریم باوخب
 تلافسآ لگتج - اهبادهرد داب - مارآ یئایزمآ - (یلنیمتشننیو) یعسکرا
 (نئاد یلناتسا) هدب یتصرف گل رتخدب - (نتساهتاج)

 نوسربمآ - كدرابوس - (یزولفزوج) درگ هزرد : ادیوه نودیرف
 دذدوبن ای ندوب - (رودی ودگنیک ) ام هنازور نان - (زلو نسروا) هوکشاب یاه

 هناوید روسفورپ - (دروفناج) تشک اد ینالاو هکیدرم - (نلپاچ) دیدجرصع
 , مشخ - (هفیات ؛ نارهترد - زیئول کرج)

 - (یدسالکین) سوهلب رتخد - (نیاپاچ) ودروویس : تساکریپ
 هشيمه - (نازاکایلا) یشحو دور - ناربارناطیش - ناگدنرپ - یئاوج ریسک ا
 ریبک یتفیگ کام - (دنل وریور) یت رتکد تشگنا رازهجنپ - تسا یشوخ یاوه

 . نیک یرهشمه - یرتنجیبور - ( زجرتسا نوتسرپ)

 یگدنز - (دروف ناج) هناخب لیوط یرفس *؛ تدابال . سا هددنآ

 - (زلونسروا) وللتوا - دنامب یظتمم ه-ناوتیم هنوادخ - (كاکچیه) یخزود

 . نگ هزجمم - گان رطخ بیقعت - ودروویسم - یاهگناش تایلمع

 -(ستپ وهیکن ام فزوچ) هنهرباپ ستنک_ناگتشرف هتسد :دوهداملشیم

 یبرغ لامش هاگ رذگ - دن امب یظتنم دناوتیم دنوادخ -(نل ونسروا) یرس شرازگ
 ناود اهنآ-(نک اه) كروپ نایهورگ- (كگنال) ناراکتیانج ماد -(رودیو گنیک )
 . یشحو دور - هجیگ س -ا(یلئیم تنسنیو) دندمآ ناود

 -یمخزتروص -(یردیالکین) لیلدیب شروش - هناخدرر :4! وملول ۰ه

 هجیک رس -ووآربویر -دنکیم یگدنذ راپكي طقف سک رهداكاکچیه) ییقعهیجنپ
 همدختسه كي تارطاخ - دوریم باوخب رهش هکیتقو -(رودیو گیت ) همشچرس
 .(دآونر ناژ)

 نتشادنو نتشاد لاک دنرپ - همدخنتسم كي تارطاخ : ین وب دان ناژذ

 یئاکیرمآ مغرب مالس -یقطنمكشكي یاروام -(یرسالکین ) خلتیزوریپ-(نک اه)
 یدرم -(كلربس یالگ اد) ندرم یارب یتفوو نتشاد تسود یارب یتقو - مارآ
 : تشک او ناالاو- هک

 -ریگوممناخو حیش -تیلفنوم -ناگتشرفهتسد :نددوباد كينبمود

۷. 



 اتیچیو-(ناودنلآ )یسنت كيرش -رتسک را نگ او - (رجنیمرپوتا) ینادواجربنع
 .وواربویر - یندشن شومآ رق یارجام -(راوقلثوماس) باترپریت-(رون روت اژ)

 تشکار سنالاو یتربیل هکیدر» ال

 - تسا هدنز راب كي طتف سک ره - یمخز تروص : تو ید 2۱2
 رد دشنکیم یگدنذ بشرد اهن آ - ودروویسم نیک یرهشمه -مشخ یاههشوخ
 درس یایند رازْفلع هوکش  گكاث رطخ بیقعت - (یلک نیج نن ادیلن اتسا) رهش

 -(ك رالک یل رش)

 - تسا هدئز راب تای طقف سکه -یمخژ تروص ؛وفورتاوسنارف
 ناتاعنآ هسامح - (راونرناژ) لحاسرد ينژ - ماندب - هوکشاب یاه نوسریمآ
 رد ناطلس -یبقع هرجنپ - (یر سالکین ) داتیگ یناج - (هگ ربن رتشانف فزوج)
 .كان رطخ بیقعن -(نیلپاج) كرویوین

 تکراناح -مغرب مالس-خناتیزوریپ - هنحرب ایسدنک ؛ناگ ریواوسنارف
 ,هچیگ رس تناطیشهب رض - نارابرد زاوآ- ناراکتیانج ماد -ناناوج مچرپدود

۷۹ 



۷۴ 

 ملیف داقتنا

 شنب رفآ باتک
 سکیا مادام
 وگاوبژ رتکد

 لادج یارب رفس

 شنبرفآ باتک

 . دوشمزاغآ راجفنا اب تلخ 9
 هزات , دشکیع لوط هقیقد ۰ بییقت و

 ؛ یگومیلدرز دودو داشب نایم. زا یب
 هریک ۲ اپ ۴] اپ و هدیشآ رت شیر اب 3

 ات یگید می و تعاسود .دوشیمرادیدپ
 هدنامیقاب میهاربا ناتساد و ملیفنایاپ
 تا

 ملیق هدننک هیهت سیتن روئالد ودید

 مایفار سدقم باتک مامت تساوخیم ادقجا

 موس و تسیب لصف رد امآ . دنک یرادرب

 مه اهیت داس نیاب هک دش هچوتم باتک

 دوجو اب . دناسد اياپب ارنآ الا وتیمن

 هرمث « هدش هیهت هک مع تمسق نیمه نیا

 زا شیب جورخ و موادم ششوک لاسراهچ
 .تساناموت نویلیم ۴

 نتساعناجشن درگ راک و سیتن روئ الد
 ٌهریزج و اداناک ۰ اکیرمآ , ایلاتیا رد

 . دندرک یرادربملیف ارنآسوگ اپالاک



 دابآ رابکی اد ( 8000۳ ) مودوس رهش

 فورعم جرب . دندرک انب؛ناریو رابکیو
 كيتساليورهآ زارتم ۳۶ لوطب اد لباب
 هزات و .حون یتشک ينپ «ژالعب دنتخام

 . دوب تاناویح لمح هدامآ اهیتشک نیا

 ریس و ناتسودنه زا تهج نیمهب
 و دندروآ ار فلتخم تاناویح فوتلآ

 - ملیقو دندرک یتشک دراو تفج تفج
 .دندوس یرادرب

 ءامنیدنچ حون ثافوط یرادربملیف
 هنیپ اهلیف یاپ هک یدحب . دیماجن | لوطب
 لر .دندش رامیب یزوئاو ءاعواگ و تس

 سیئوسشحو غاب رومآم هدهعهب حواسپ
 .دشراذگ | ورگنیز تیولشیرا

 نتساه ناج دوخ ار حون لد و
 ران ربخ.تفرگ هدهعهب ملیف نادرگ راک

 موم تورو جم ایم
 یمل زه 5 ار حوت لر نتساه ناج »

 رد و دعدیم هئارا ناج یب و كشخ

 یهاظنامسآ و نیمز قلاخ یاهیبیتلاح
 دواهن زیآ لارنژ لثم تسدد هک دوشیم
 بیترت نیمهب مه لوتوا رتیپ . « تسا
 نی رقم شن ۰ دراد هدهمب ار شقن هس

 :امسآ ناکتشرف و یهلا هاگرد

 .لیئافرو لیئاکیم.لیئربج شقن
 و زک راپ لکیاد دهع هب مدآ شقن

 یدشوس یاهثیپیثه هدهءهب اوح شقن
 تخل المک هک تسا دیرگیچ الوا مانج

 را «نلناظا و هتکیم»یزاب اوبقاعلو
 فلاخم و دوش هدید دیاین هک ثاشتدب

 یتروصبهگ رب هلیسوب تسا یمومعنوئش
 .تساهدش هدیناشوپ تقد ابو زیگنا لد

 یدادرب ملیف یتفو سیتفروگالد
 تفگ ناراگنیبخهب درک زاغآ اد را نیا
 نایاپژآیپ ,هسردع رد نم یاههچب » هک

 هراب رد هشیمه ینید تامیلعت گگنز

 و«... دننکیم لاوس نم زا نآ لئاسم
 هتخادن | رکفب اروآ هاگسم نیمه هجیتذل اب

 یملیف.دروآ رد ملیف تروصب ارث آ هک دوب

 قفوم ًعقاو رظن نیا زا و اهدچب یارب

 رایسو نیگنر.ثگ رزبیملیف هک تساهدش

 . دنک تسرد هن اکچب
 باستک بن اجب الماک قح نیارب نی

 ارث دیاینوت » ؛ دسیوئیم هک تسا سدقه

 ,«یگامت ریوصتنتشیوخ یارب
 یدومحمد وصنم : همجرآ

۷۳ 
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 معافت وسهی ام یاهملیف نآزانیا
 زیزع ناگدنناوخ و هقتنم نیب
 یطاخب هک یئاع مایف نآ زا ۱ تسا

 و دیایم شوخ اد تیرثکا شاهژوس
 دننک یم شاوبق « شّوم» یملیف ناونعب
 يمن بوخ «ملیف » ناونعب هنافساتم امو

 . میشاب هتشاد شلوبق میناوت
 نتفگ دب هک تساههژوس ثآ زا هژوس

 هعط اعیب ماهتا ضرعمرد ار یمدآ نآهب

 هک تسا یردام مارد ؛دعدیم رارق ثدوب
 هراوآ و هدن ام ادجدن زرق زا یبجو روزهب
 دوشیم ثعاب ییدقن تسد هک نآ ات هدش
 تسد دنزرفذا تیامحرطاخ هب ردامنیآ

 دن زرق هاگ دادرد هاگن آ :دنزب یتیانچهب

 وازآ غافد (دسانشب ار ردام هک نآیب)

 .دریگ یم هدهعب ار

 كي جنرذا هک تسا یلدکتس مادک
 «ملیف» اما . سکچیه ؟دزرلن شبلقردام

 هد افتسا عوس دراوم نیرت راکشآ زا ۳

 لیبقادآ زا ؛تسا یمدآ هقیقر تاساسحا زا

 نوخو هدسیربو هدیرد یمخز هک اهملیق
 ناشن هدرپیود تشرد نالپدد اد دولآ

 دیشک مهرد هرهچ یجاشآمت یتقوو دهدیم
 دراذگیم ملیف «ریثأت» باسح هبار نیا
 .(اضیا «هنیآ و تشخ»هب دوش عوجر)

 «یئاکیرعآ كيسهب هضور» كي ملیف
 ینعم مامتهب «یئاکیرمآ -یدنه»ملیفكيو
 تاشا یارب لومرف نیرت یهیدب اب ؛تسا
 سک رعهک یئاهرامشابپ یچاثامتزا نرتف رگ

 ایراهجوومنیدنک اس اسحاق 17 .داهج
 هدئاوخ هلجم كي رد یتاساسحا ناتساد

 هآ ءمرسپ ؛تسانشآ اهن آ اب شیب امک دشاب

 ؛ یتسه اجک ؛نم یولوچوک رسپ ..مرسپ
 ؟ینکی م راکچ نالا

 هب تئاها دصق هک میدرک ضرع

 میدادت ار یدت زرف و یردام كاپ تحاس

۷۶ 

 تاساسحا لیبق نیا هک تسا یملیف یلو

 لکش نیاب مهنآ ..دنکیم دامشتسا ار
 ,هن اهاک [ شنیب وقمعدق افویحطسیدادرارق

 ملیفنیا هدننک هیهت « رشت اه سار »

 ؛تسامنیسلان اک رزاب نیرتقفوم زا یکی
 ملیف نتخاس رد صوصخب دک تسا یدرم

 - نز كي یوزرآ ) هنانز ماردولم یاه
 - یگدنز دیلقت - مثوغآ رد یاهتاگیب

 (یچگ غاب- یعاکانو قشع - هایسربوصت
 نشد و یمات ) هتانز یاهیدمک و

 -دهدباوج یدرمرگ ا-باوخقاطالکشم

 .درادتراهم (هیک نمد زمان -یقشءهرهلد

 كب زا بانچ نیا یتاساسحا یاهملیق

 « نازیگنا كشا " دوجو تکربدب وس
 و دداویه ناذوس و رنرتاتال لثم اناوخ
 یورورپ و لکیهتیصاخ هب گیدیوسزآ
 نارگ اشامتدزت نسداه ةلارو نیواک ناج

 دینک هجوت .تسا هدوب لوبقم تخس تنم

 دیلقت» و «یماکانو قشع»ذا لابقتساهب

 .نوشنیارد «یکدنز

 دوب 4 سکیا مادام و زا تبحص
 سار » یافآ یامهنیجنگ زا یکی هک

 دجاو نوچ دوشیم بوصم + رتناح

 دو جوم یتاساسحا یاه دادرارق هیلک

 هناددام س هنانژ یاه ملیف نآ زا ؛ تسا

 یچاشامت یاع مناخ كشازا ,لامعسد هک

 زا ملیف لوط مامت رد و دنکیم سیخ

 ظ.عل بتره فیطل نارک اغامت ناب

 هب باطخ « ینوویح » و « هراچیب»
 زا ء دوشیم هدینش ملیف نامرهق هردخم
 میدق كبس هب ) یچافامت هک اهملیف نآ
 اعدآ ه-اوتیم ( هضود زا ندمآ زا دىپ

 «!میدرک یبوخ هیرگ» : هکدنک
 انامتخاس . درادد ینتفگ دایز ملیف

 یحطسو یلومعم راپس رایسپ كيتامارد
 نتفرد موس بذرد هسک لیبق نآ زا ؛ تسا



 قوشعملتقب رجنمهک ) قوشعمد زن ین رث انال

 هناشت هب ( دوشیم یثررتانال ینادرگ رسو
 یاهلبمس نیرت میدق زا ) تعیبط مشخ
 یاهملیفزا یراپسب رد شقباوس هک یئامئیس
 نامسآ (تسا ظوحلمزین لامدوخ یسراغ

 هجیگ رس هناشن هبای دشورخیمو د رغیم
 هاگ داد رد هراچیب ردام یحور یگتفشآ و

 دروآیمرد شخرچ :هراوهریاد ارریوصت

 یوصت ۰ ییوصت نیا یور هک یلاحرد
 زیعرب هک یضاق شکچرروعت ورد ام ؛رهچ
 مایف هک اجین ] ,.تسا هتسد شقن ؛دب وکیم

 ریوصت اب اد شفرح د-هاوخیم حالطعاب
 تفارظ ثودب و حضاو یاهزادن اب دن زج
 كي انآ یچافامت هک دنکیم ار راکنیا
 , ناهآ» , دتفایم ولج ملیفزا رتمولیک
 سس لامتسد قوشهم ندش هتشک زادمب نز
 نیبرود) «تشاذگ اج ناعلپهدرن یورار

 یود باءلو تفل رپ و ینالوط یتک رحاب
 ۰ (دوریم لامقسد

 دوخ هلاخرد ار ین رتأتال هکیدرم

 دراد ار وا اب جاودزا هصقو هداد هانپ

 ددرگ یموا لابث دیل اخ یاعقاطا رد هدوهیب
 یاهینیچ همدنتمأب یچاشامت هکیت روصرد

 نفلت یود هک یتکاپ هدعاشماب و یلبق

 هزمیب هیضف نیاب .دوریمورفمشچب دراد
 زا لیف هقیقدحنپ«هدرک را رفرث رتانال» هک
 ! تسا هدربیپ ملیف

 مزیل اثر.كيت امارد نامتخاسزا نیا
 دارق یطباور یاسارب زین ملیف یناسنا
 سدردیپ و ناسآ لومعم قبط هک دراد
 لصف و لح هرفنود تاملاکمای نی رید
 درومرد) رهوشو نز یوگتفگ + دوشیم

 تز راچان و تسا بلط هاجرهوش هکنیا
 قوشعمو نز یوکعفگ- (دن امب اهنت دیاپ
 مراد هقالع مرهوش نم هک هراب نیارد )

 نکملو ربخنو یاب نعاب دیاب وت ریخت و
 یوکتفگ- (ایاضق هیقب و فیثک نیاخ یا
 یناوتیمن وت ) داکبان هوش ردام و نز
 لام رگید هچب - یریگب نمزا ار ماهچب

 یدرک یراک تفاشک یتقو زا ونو تسینوت
 ماهچب خوآ خوآ - یرادن یاهچب رگید
 هک هنومت نی رت كان زوسو (نیگن نمزآ ار

 یناسنااپ تاساسحازا یواد رب هرهب ًادج
 یتشک رد دنزرفو ردام یوکتفک ۰ تسا

 ملیفهیقب ...دن وشیمادجمه زا رگید5 یبش

 یناماسورسیبهصق و یناشیرپ حرشرخآ ات
 «عششم»قباوس نآ اب هک ) تسارا رتائال

 تابلد یافیا یارب دوجوم نیرتهتسیاش
 دوشیم هصالخ یناشیرپنیا و (هدوب ردام
 ۰ هلب و هد زمغ هروچ كايزآ یرب واصت ر»

 17 یل احهتفشآ و یتخب دب لبمس نیرتمیدق

 دار زب یهگ آهب دینک عوجر) بورشهک طب
 ..( « نادب واجقشع» یدنهملیف

 ندرک هزات یا رب نب نیا رد هعبلا

 ملیف نلوا كيسب) هاگهاگیجاشامت غاد
 كدوک یادص ( امنیس خیرات قطان یاع

 نینطرث رت ان الشوگ رد نبت زان یهوشودنبلد
 نا دزادن ایم

 عفادملیک و,گرسپ هک یتقو راک رخآ

 یتاساسحایاهدادرا قدی ایمردراک زا ردام

 عوا نیا رد و دوشیم كيدزن لامک هب
 شدن ورق هک زا اهرو)هدنامروت رز فک یمای
 دراذگ ی مریخیب دوخ تیوهزآ تانچمهار
 (هن اسریملمک ادحب ای راک ادف مقاوردو

 ! دوشیم «لماک هملیف
 هک تسا یملیق ؛ سکیامادامیراب

 درک كبم یبلق و ندناشف یکشایارب
 مروخیم هطبغ ًادج هدئب نیااعا تسیندب
 هتسشنامرانک ردهک یاهداتفااجیاقآ ناب

 اهمشچملیف عورشزادمبتعاسعب رکی و دوب
 رخآ ات دشابباوخ هکنیاتودب و تسب ار

 اجود یکیطقف )دید هتسب مشچاب ارملیف
 دشیمكياشربت اتهسود هک اجنآ هلمج زا
 دود اعملیف نآ زانیا( ۰ درت زابار مشچ

 (نامدوخ یئویدار تاشیامت كایسب )هک
 دید ارنآ هتسب مشچتحار لایخاب دشیم
 زاشایریوصت «فطل »زا یاهرذ هکن آیب

 مایپ
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 یویرانس میظنت یارب وگاویژرتکد ملیف

 نیا تسیرانس تلوب ترباد 4 ملیفنیآ

 رد طقف ی وروشبالفن | :تسا ننچدنکیممایف

 الماک و روترپ « هناقشاع یناتساد هیشاح
 . «دتفایم «قاقنا یصوصخ

 فورعم لامرزآ هب رظن نیمه ًةیاپرد
 كان رتساپ سیروب رثآ * وک اویژرتکد »
 هب باتک نیا رظاخب هک س ور هدنسب ون

 يمليف ,دمآ لئات لبو هزیاج تفایرد
 و « روشرپ « هناقشأع تسا هدش هیهت

 . یتاساسحا

 یراکمعاب راب نیلوا توبو نیل
 : یاوک هناخدور لپ » ملیف یگیدکع

 ینمیاهن آ مود همانرباما .دندومنقلخ ار
 تسعاس هس هک «وک اویژ یتکد» ميظعملیف

 هداد شیامن میظع هدرپ رب و دشکیم لوط

 یگ دزب همهاب ًارهاظ.تسایگن ر ودوشیم

 الوصاو ۰. تسا هدمآ رد راک زا رتهیامیب

 رد كان رتسای هنارعاش روصت و رکن زا
 هدراذگن یاجرب یزیچ بالا دروم

 ناتسادناگ دنس ون ووا نایمیقرفهک تسا

 ه دراذگب یقاب یلومعم هن اقشاع یاع

 وگاویژرتکدء گان رتساپ نامر رد

 هن افشاسع دادی ور عزا :باتک نامرسعق

 اعاربشن ژ اینوت : دنک یمثحب شیک دنز
 رانک رد ی داوناخ یاهیژادریل ایخ

 یطاخبارال شاهقوشعم یراوید یراخب

 شنطو مامو - شلاحو روشو تاساسحا
 باتک تمظع .شوالسا حوررطاخب هیسور
 یاهساسحا نیمه بیک رثرد گان یتسای

 تسا یگیدکیاپ یلم و یصوصخ
 رییقت هک تسا یتسیلآ هدیا وگ اویژرتکد

 یروهمج هبادیرازت هیسورین اهگ ان میژر
 لابندا رزت نیا هقالعاب دنیبیمیتسیل ایسوس
 تعدخردو دیوچیم تک شنآ رد,دنکیم

 یزیچلوا نارود زااما دی ًایعرد بالقن |
 ارنآ و دهفيمن ارتآ . دروآیمترد رس
 دنک لءحت دناوتیمن و . دنک یمن مهلمحت

 رد ۱٩۹۲۹ لاس یاهزور زا یکیرد و

 ورا شرلق اونا رو یاسورغ«عقوح
 1 دتسیآیم زژاب

 هکنتآ رطاخب سکته ی ملیفرد اما

 رطاخ» وتسا هدش راتفرگ نزودقشنایم

 رطاشب واعاآ هب تبسن شتاساسحا و قشع
 دوجوا دریمیم دناهتسکشار شیلق هکتآ

 لئاسوبالقنا زا ج راخیاتک سکعربو|

 راتفر و مرگ سس . تسا نآ هب طوبرم
 راستفرگ « تسا شیوخ یصوصخ لئاسع
 دنکیمشیاتسار یکی ادالو ابنوت قشع

 . تسا یرگید نآ قشاع زاوهناوید و

 تسوپ یود رب یکی نیا هکیدوجو اب
 شیارب وتساشرانک رد نایرع همین سرخ
 . دز ریه كشا

 لوپمس نمع نداد نآذ:یارب دعب

 تشپ ۰ دوریم هتسب خی ةرجنپ کود رب
 و سگ رن یاهلگ ... دمب و فرب هرجنپ
 ... لگ و لگ و لک .هفوکش

 نیا هیهت یاب نادرگ راک نیلدیوید
 تساهتفر هیام ناموتدویلیم ۰ مایف

 طعف فرسب هیهت یارسب لوپ نیم زا و
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 ولیک ۶۰ههمم و کنر رتیل ۲

 هعوح رد سالیئاک رد . تسا هداد ک

 كي . دنتخاس یکچوک یوکسم.دیرداه

 فیرشرمع ناموت رازهتسیود و ن

 ترجا وگاویژ رتکد شقن یزاب رط
 ادوا لداقم شقن هک یئاهنذ .تفرگ

 یسانشرس ناگشیپیثع زیئدن راد هدهدرب

 اینوت شقن رد نیلپاچ نیدلارج . دنتسه

 وتسی رک یلوج,شرسمه
 . شاهقوشعم ارال شقن رد راکسا

 تسیود و نویلیم كي زین یگیاتسادار
 رد شاهنارهام یزاب یارب ناموت رازع

 نکشورادوک کهنوج ارال یهو را هرم
 ۱ تسا هدومن تفایرد

 تساهتفرن ردهبتهجیبلوپ نیا اما
 ناگدننک هیهت روظنمیت راجت رظن زالقاال ۳

 نيمح اریذ . تسا هدروآ رب یبوخب ار
 ابیژ یایندزا هناقشاع و روشرپ ناتساد

 هژیاسج هدنر

 هوالخت

 بیصت راکسا نیدنچ تسناوت میدقمازآ و

 راکسا ؛روک دیارب راکسا دی ام عمجنیا

 راکسا ,وب رانسیا رب راکسا , كيژو«یارب

 یارب راکسا 9 ملیف یلاع یساکعیا|رب

 . ساب)

 ؟... گلاب رتساپ اما

 یدودجمر وصنم ؛: همجرت



 لادح یارب رفس

 را رقبوچ راهچرد 8
 یگشیمه یاهتنسو اعداد

 یلاعتنس +, « نرتسو »

 بد لا ..نیزلپا# یادوب
 یژ دن زبنکمنیاهک نرتسو

 نویدم اددوختیدوجوءو
 «نساین زه,ج#:دشابیم اهن آ

 ؛ناور ,هداس هتخاسیملیف

 هکنآ یدک اریک ومیگ
 رفسمت آ دشاب هتشاد ی اعدا
 میب ادبرغ كيتن امور

 هک ورب فا رغا وولغو تساک و
 تلاصاو تسا هدروآ هدرپ

 یگتسب ین «ننلین» یلیف
 . درادعوضوم نبمهب

 دن امهن ؛نسلیت ؛ملیف

 عابشایتسیداس یاهن رتسو
 یگایلاتیا نویسک زا هدش
 یضمب دننامهن و تسا

 حالطصاب یابهت رئتسو
 0 یعامتجا وهنا رک هلو

 هکلباکی رمآ یامنیس یبخا

 نیبطسا ودحرد تسایزیچ
 ء طبیفعو طارفا یدنیا
 مایف تي هک تسا یزیچ
 دشاب یاب ًاتدعاق افرتیسو

 شیا رب کردب لکشوحن نیا و
 دارطضا عماکی تروحپ
 «نسلین «ملیف .تساهدمآ رد

 انادنچهن هچ رگ ,تسا یرثا
 دادتما رد یلو :هنقرشیپ

 * زک اه»یاهن رتسولامدب و
 رد ۵" ایریسه یاههمرث رد

 «ووآ رب وی ر»کاينآ یاهتنا
 ار اهمشچ دوخشذخرداب

۸۰ 
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 دو اهناسن اف هآووود

 یکمع ریظن « ماقعناكي
 لیبق نیادد هک یگاهماقتنا
 و تسکش هلیسو اهملیق
 تسدب تام رهقدش یدود ۳

 یبوخ یزورپ و نامرهث
 تلادع رارقتسا و یدب رب

۳9 
 یرفستآ : ار برغلیصا
 ءوکشوتمظع مات هکار

 :درادنآیگ داسبیگتساار

 تامه . دعدیم دئارا امج

 نامعاب ار یمیدق یفسمتآ

 شایگشیمهوسون امرصانع
 ءاعرامق, اههصاقرو اهفک
 شایان ایت اهنایامق و
 یاههناخ و رابقودرگ رپ
 روتهب یک دن! كيراتهمین

 یئانشور ثان ریعقن غارچ

 یاهنارب وهبلک «هدق رگ دوخب

 اههعرزم « نایایب طسو رد

 .., اهناتسعوک و .اهتشدو

 ننچرددیاب هک یمدرم نینو
 نآب و دننک یگدن ز یطیحم

 یگمع«نسلین هو.دن ریو خ
 هدننیرفآ رصاثع نسیا
 هچوتابار دوبنم رفستآ
 و اهنآ هلکشتم تای زجهب
 ناشبیک رت ردهک یئاهتفا رظ
 زا هک هجوتاب هتفر راکب
 وا ةنارعاش ینیبعقاو
 امب ؛ دریگیم همشچس
 هکنآی ی . دهدیم هئارا
 دیک ات ابتایئ زجنیآ هئارا

 . دشاب ماوت

 ها ناف زفجت
 یدادرارق رصانعنیاو ملیف

 لوسعم قسیاطم اد
 .دهدیملیکشت نامرهفكي
 یدوجوممیئوگب رتهب اید
 نادرهت نی لصاف دح رد

 هک تدوب نامرهت دضو

 ار وآ ةتا ورک تایم
 هدیشک ین امررهق هلطیحیوسب

 .تسا

 اداسرهق هکتنآیب

 ناسنا محازم سشندوب
 هک یدوجوم دشاب شندوب
 هدشثعاب هب رجت یمغ كي
 انامرهق یگدوهیب هب هد
 و درسبب یپ دوخ تدوب
 هتفرگ میمصت هکیماگنع

 ناسنا كي تروصهب اددجم

 ٩ نامرهف ربغ » كي یداع
 دس هجوتم هژات « دیآرد

 نیا تدوب لاحم و طیحم
 تشک اب نسیا و لمع
 دد وا یکدنز هدردرگ
 هصالخژا رتیت زا لیقهنحص

 یتتامنعچ .. :تسا هدش

 « بیقر بقارم و نارکت
 تفه ندیشک هدامآ یتسد

 تسقح ندیشت سپس و ريت
 تسا نکمه هک اجن آ[ اث نیک
 سپ و فیرح زا رتعیرس
 ؛ ریوصت نیا دومج نآ زا

 مامتهذیئ |یدبا هظحل نیا
 و یگدنز و تیام یامن

 انف دوچوم نیا تشون رس



 ملق هایس ریوصت ۰ ریذپان
 خرس هنیمزكي یوررب وا
 اب مایسو خب لگد
 . متامو

 هب «نسلین » هجوت
 تنکعو تاک رح تایثئزج

 نامرهق نیا یاهلمعلا

 كي تروصب اروا هک تسا

 هدروا یدعب هس دوجوم

 نیا دوجو رد . تسا

 ی.هع كي لصاح نامرهق

 یدرع .مينيبیم ار هب رجت
 یک دن زببسب هک مينیبیهار

 ؛ شیدنآ رود «شدیدعت رپ
 بقارع مئاد و. طاتحم
 دنادیم بوخ هک , طیحم

 رطخ ضرعم رد عقوم هچ
 هظحا هچرد و هتفرگ رارق

 سزا اررطخ وحت هچب و
 یدوجود . دنک عفر دوخ

 ثكي وا یک ابیپ هک كابيب
 شک ناتقت یگاييب

 اکدوجوهزین و

 رتهب ایو یک دن ززا هتسخ
 گرم زا هتسخ مياوگب

 رم لاگنچ زا مادم هک
 تبقاع یزورات دزیرگیم

 .دوش ییکلفاق نآ هلیسوب
 هدمع تمسق و

 فرص 2 نسلین ۲ کیژ رثا

 نامرهتنیا یگدنز ٌةمادا

 .. تسیف

 و یزادناریت . تسا هدش

 ریت اب و یردبرد یتدم
 هنافساتم ) . یزادنا

 هک ی دح زا هدایز دیک ات

 نیا یاهترفاسم یور
 ترفاسع,تساهدش نامرهق

 یاهیردب رد رهلتم «؟ ی

 ملبف لداعت هب , دشابیموا

 .تساهوژ همطل ید هدحاب
 نیا هژیگنا ًأرهاظ و
 ملیف « نداد شک » دیک ا:

 یارب هک یناتساد ات تسا
 یسنویزیولت همانرپ كي
 ملیف ات هدوب رتبسانم
 تروصب دناوتب « یثامنیس
 دیآ رد هتعاس ود ملیف كي
 رااظتتایوردیک ات ًأرحاظ و

 كر.دخد و ناسرعهق

 نتفای دد یکیزکم
 تلعنیءههب زین ناراکتیانچ
 مغذا یاهلا ( تسا هدوب

 -ربتو اهل ادج ءاروزد هک
 نامرهق نسیا یاهی زادنا

 یایندرد ارامتسا دوهشه

 كيرت یو اب وا جندرپ
 .دزاسیم

 « ملیف كيتامث روحم
 ةنف ایا رد هک ی یچ

 یدب ربیبوخ یژوربپ هداس
 زارق دوشم امعل اتم ار
 ناسا ود هطباررد هداد
 نی :.تسا هدش هدن اجنگ

 اب و یمیدف نامرهق
 و ؛سشن هزات « نامروق»

 ناسنا ودنیا هک یتاپمس

 و دن داد رگیدکیب تبسن
 ناهنپددیمس تردف مامتاب
 ارسیژ ؛ دنزاد شندرک
 ارنآ زاربا طیحم تنوشخ

 زینملیفو) ددامشیمن زیاج
 و هسنافرطیب دید نیمهاب
 قآرغازآ یراعو توأعتیم

 مزیلاتنام یتناس و یفطاع
 هتبلا .درکشیم عیاقو هب
 طوب رم هک یئاهتهسق نجب
 نآاب هک دوشیم گر تخدهب

 هب لاتن ام یتناس تخادرپ

 ملیفیمارد تدحوو لداعت

 ابو ۰.۰ (تسا هدز همطل

 زا یشاهعامش نیا دوجو

 لیم مغدیلع یتاپمس نیا

 هکبش زا اهنآ هداراو

 ... دنکیم یشن ناشدوجو

 2 یهرسگ ملیف یاضف هب و

 نیارد .دشخبیم تیمیمص
 هژادن |هبیرتک اراک ره ملیف

 را دوخ یدب ای یبوخ
 رادروخررب نا درگ راکیت ایمس
 .نتشیب هنو . .دوشیم

 نامرهقنبا هقالع تلع

 روطن امع) روبزع نأوج هب
 هراشا رابکی شدوخ هک
 هتشذگ هک تسنیا (دنکیم

 .دنیبیموا دوجوردآ ردوخ
 تروصب زونه هک ار ینامز

 هدهایپ رد «نامرهق» تي

 یارب هل یفشو5 و . هدوب

 فا رصنا و یو یئامنعار

 یرجامرپیگدنز كيزاوا
 روظنمب ًافرصدهدیم جرخب
 تآ ربجو هتشذگ هب تشگ ژاب

 ددجمرییغت :لآ رییفت و نآ
 هک یاهطقن زا شرپسف

 فرحمملدشناعرهق قوس

 هک یراک . دشاییم : دش

 وا دوخ هرابرد شاجنا

 نیاتسین ریذپ تاکمارگید

 ناوج نیا یارب نامرهق
 دراد 1 ربهایپ كي میخ

 «ووآ ریوی رد ردهک روطن امع)
 نوامم یارب رعنالک نآ

 ربهایپ كي شرمخلا ماد
 یاهظحا و (دشیم بوسحم
 رهدب ار هحلسا كتاوچهک

 تیرومام نگید دنکفایم
۸۱ 



 رودب .تسا هدیسر نایایب

 هحلسا كيلوپمس ندنکفا

 یاهتنا .یکعزب اهنیاوج
 «یئالط هچن ابط درم» ملیف
 لویق لباق یچاشامت یارب
 ةزیگناهلیسوب اریذ .تعا

 لصاح مأوت هودنا و مشخ

 : تسا هدش

 ملیف رداک نسیرخآ

 زا هتسدنیا هفساق هدیکچ

 . دشابیه نت رتسو یاهمایف

 مپ «یرگ متسرب تل ادع گزوریچ

 نشن اج ار قشع هک یجوز

 ینامرهق .دن اهتخاس هحلسا

 هدشزوریپ رگیدرابکی هک ینابیتشپ ددارب ثگ رم زا

 ۳ رخ لاسدنچ رد هسنارقو اناریاوت عبتفا ]

 بیت یوسشارف یاهملیق زا یلاویتسف لاس نه
 دیدج ًاتبسنو بوسخ یاهملیف زا ًأرثکا هک دهیپم

 . دنوشیم باختنآ یونارف
 یوربیپ« یاهلیف لاحبات لاسما مان رب رد

 ردت اکلآ) « یگ دن زكپ ه- (رادو؟ كولناژ) «هناوید

 د شام (داوئرناژ) «تادرموانلا» و (كورتسآ
 .. تسا هدها

 وزج هک یئاهمایف زا ینمسق عالطا رارقچ

 هدراذگ شیامن ضرعمپ جیردتب و هتفرگ رارق همانرب

 : ژادنت رایع . دش دهاوخ

 ( رفرو دنوشربیپ) ۳۱۷ تمسق

 (رکباز) ۱٩ یسانراینوم -
 (یرتیگ اتاس) یگنل ناطیه -

 : ننچمهو

 (لورپ اثدولک ) ک رتک دهیلع رب لاتن اقیرام -
 (نیسح ربور) فرودلسود ماشآ نوخ -
 (رادوک كولناژ) لیوافلآ -
 (یوللوئار) منکیم مالسوتب ایفام -
 (ادرف ودراکیر) میت شتخدود -

 ۰ یام لیف و

 نکا راک رد صوصخم تیزومأاف -

 یت رک يا تشگ زاب -

 درز هیاس -
 اهدههخیل -

 دن نیم تسد هلمح» اهنئدرم -

 ۸ .یکشا لا زقفاعاس

 أ دوشیما پاچ هرامش نیارد ملیف یامنهار ۱
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 هب موکحم هشيمه یارب و
 و .تسا یژوریپ و هژرابم
 سپ هک یربمایپ هرخالأب

 زا یتیروسمام مامتا زا
 .. دوشیم ادج شنا وریپ

 رود اجنآ زا یمارآ هب و

 . ددر گیم

 ینادجو ثرموب

 راس ؛ثرول انیچرب و: ۳

 رد هک تسا یسیلگن ( راک هزات

 «درم زا رتکا رطخ ه ملبف

 اولیسو و «رموز4) ۱۵ قافت اب

 مينيبي« ودنکبم یاب «انپشوک

 ودره تا رظو یف ابیز زاهک

 ,دداد هرها

 سس نسس گکاااتا تا






